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مقدمه و طرح مسئله.1
گرایی و قوم،و مذهبی)، قومیت،ناسیونالیسم (باستانی، مدنیرابطۀاین پژوهش به بررسی 

. زدپـردا میو کرد) ساکن شهر بجنورد ،سقومی (تات، ترك، ترکمن، فارهايگروهدرمیان 
تر کـه داراي  اي بزرگجمعی است در درون جامعه«منظور از گروه قومی،در این پژوهش

ات فرهنگـی  تأکیدمشترك و داراي ۀخاطراتی از گذشت؛تبار مشترك واقعی یا خیالی است
ویـت گـروه   ههـا  آنبراسـاس (زبان و مذهب) است که مانندبر یک یا چند عنصر نمادي 

قومی از تعلقاتشان به گـروه آگـاهی دارنـد و    هايگروهشود با این ویژگی که مشخص می
،در همـین راسـتا  ».گیـرد این آگاهی نیـز در کشـاکش تصورشـان از دیگـران شـکل مـی      

عنـوان  هاي فکري و رفتار گروه خود بهگرفتن روشي تمایل به درنظرامعنیی هم بهگراقوم
گروه باشد کـه درصـورت وجـود    برون بهد منجر به تمایل فرد توانمیمعیار عام است که 

،قول سـامنر بهرا طرد کند و ها آنهاي افراد برون گروه را تحقیر و ارزش،یی شدیدگراقوم
شـود.  میمنجر ها و اقوام دیگر و بدبینی و تحقیر غریبه»خودي«بینی و افتخار به به خوش

از عناصر هویت قـومی ماننـد لهجـه و زبـان و مـذهب کـه       برگرفتهۀیانگراقومرفتارهاي 
مرزهاي نمادي و فرهنگی درمیان اقوام ةکنندترسیموآید حساب میمیراث مشترك قوم به

،مفهوم ناسیونالیسم نیز). 128- 127: 1388در درون یک جامعه است (یوسفی و اصغرپور 
دوم قـرن  ۀاز نیمـ وداننـد یمـ شناسان آن را جنبش و ایدئولوژي مـدرنی  جامعهکه برخی 

معنـاي  )، بـه 20- 19: 1383مریکا ظهور کرده است (اسـمیت  آهجدهم در اروپاي غربی و 
و هویـت یـک جمعیـت انسـانی اسـت کـه       ،حفظ استقالل، وحدتبه استقالل و رسیدن 

. )برخی از اعضاي آن باور دارند که مساوي با یک ملت بالفعل یـا بـالقوه هسـتند (همـان    
در درون و رسیدن بـه اسـتقالل  ،کردهاي ناسیونالیسم را حفظ وحدت، هویتاسمیت کار
داند.جامعه می
هـا و مـذاهب   ایران کشوري چندقومیتی است که اقوام متعدد با فرهنگ،دانیممیکهچنان

ـ مـی هاي مختلف را در خود جـاي داده اسـت. همـین تنـوع     و زبان هـاي گـرایش د بـر  توان
هـایی مواجـه کنـد. یکـی از     سازي را در ایران با بحرانو روند ملتگذاردتأثیرناسیونالیستی 

کـه بتواننـد   ها براي ایـن دولت، چراکهیانه استگراقومهايگرایشها ها و شکافاین بحران
اعتقاد به ملت واحـد و گـرایش بـه ناسیونالیسـم ملـی را      ،پارچگی ایجاد کنندانسجام و یک
ـ مـی ها در یک ملت واحـد  ها و اقلیتا این ادغام قومیتام،کنندمیتأکیدتبلیغ و بر آن  د توان

و ،گرایـی ملـی  هـاي قـومی، تعارضـات داخلـی، تضـعیف هـم      مـدهایی ازجملـه تـنش   آپی
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هاشـم و  دنبال داشته باشد نه وحـدت و اسـتقالل (رضـوي آل   پذیري امنیت ملی را بهآسیب
ی بـا ناسیونالیسـم ملـی و    را ممکن است اقوامی کـه احسـاس نزدیکـ   زی،)16: 1388دیگران 

موقعیـت رسمی ندارند بر ناسیونالیسم قومی اصرار ورزند و دست به مقاومـت زننـد و اگـر    
حتـی ممکـن اسـت در مقابـل دولـت ملـی و ناسیونالیسـم ملـی         ،فـراهم شـود  هـا  آنبراي 

).30- 29: 1384پورجالئیرایی کنند (آفص
ۀشـد کـه وضـعیتی مشـابه جامعـ     شهر بجنورد بـه ایـن دلیـل انتخـاب    ،در این پژوهش

قومی است که اقوام مختلف تات، تـرك، تـرکمن،   چندايهدارد و جامع،یعنی ایران،تربزرگ
يداراایـن اقـوام   و مقدار کمـی عـرب و بلـوچ را در خـود جـاي داده اسـت.       ،فارس، کرد

اسـان  که اسـتان خر طوريبه،هاي مختلفی هستندها و آداب و رسوم و زبان و مذهبفرهنگ
اقـوام سـاکن در ایـن منطقـه     .ها معروف شده استفرهنگۀشمالی و شهر بجنورد به گنجین

هـاي مشـترك   آداب و رسوم و نقطـه وزیستی با هم، داراي فرهنگدلیل همکه بهباوجود این
و ... نیـز  ،لبـاس ،هاي زیادي ازجمله لهجه، زبان، مـذهب، فرهنـگ  اما تفاوت،زیادي هستند
ـ مـی ن عوامل دارند که همی هـا و  د اعضـاي بعضـی از ایـن اقـوام را بـه برتربینـی ارزش      توان

ـ میمدش آیی را فراهم نماید که پیگراقومبروز ۀهنجارهاي قوم خود سوق دهد و زمین د توان
تشـدید روابـط متعـارض    ،دیگرسويو فرهنگی و از،اجتماعی، اقتصاديزیستیهمتضعیف 

درمیان اقوام باشد.
ۀیـی در یـک جامعـ   گراقـوم ةتوجـه بـه پدیـد   ،کـم یپژوهش اهمیت دارد؟ اما چرا این 

پارچگی آن تاحد زیادي منوط بـه مسـالمت و   که یک،چندقومی همانند بجنورد و البته ایران
ـ مـی یـی  گراقـوم اهمیت زیادي دارد و شدت و ضـعف  ،اقوام مختلف استزیستیهم د توان

تضـعیف یـا تقویـت    ،نتیجـه قـوام و در سزایی در تضعیف یـا تقویـت روابـط بـین ا    هسهم ب
شـدن و تضـعیف   جهـانی ةبا شروع پدید،پارچگی ملی در درون کشور داشته باشد. دومیک

هـاي گـروه   هاي ارتباطی و اطالعاتی که به افزایش آگاهیفناوريۀواسطقدرت دولت ملی به
هـاي دولتۀانگرایملیهايیاستسرددرکنارخودهاي فرهنگی حفظ ارزشۀقومی در زمین

قومی در کشـور و تهدیـدي اساسـی بـراي حاکمیـت      هايتنشاحیايبهممکن است خود
شـناخت اقـوام و   ،). سـوم 980: 1395آبـاد  شـود (قزلسـفلی و حبیبـی رضـی    منجر مرکزي 

از ،بـه ایـن منظـور   در شهر بجنـورد اسـت.  ها آنهاي ناسیونالیستی مناسبات قومی و گرایش
) 1391؛ قـادري و میرزایـی   1398، 1396، 1395، 1390میرزایـی ( ستی ناسیونالیۀگانمدل سه

قومیـت، مـذهب،   متغیرهـاي مسـتقل ماننـد   تـأثیر ناسیونالیستی و هايگرایشبراي سنجش 
م و کنـی اي بررسـی  متغیرهـاي زمینـه  دیگـر  و ،اقتصـادي اجتمـاعی ـ  ، پایگـاه  فاصلۀ نسـلی 
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و گـرایش  موردمطالعـه  قـومی  هـاي وهگـر ناسیونالیسـتی  هايگرایشدریابیم بین ،درنهایت
اي وجود دارد یا خیر؟هرابطها آنۀیانگراقوم

پژوهشۀ. پیشین2
ناسیونالیسـم امـروزه یکـی از موضـوعات علـوم اجتمـاعی       «،)Ozkirimli(باور اوزکریملیبه

هـاي جدیـدي در   کتـاب ،هر هفتهاست که بیش از همه کاویده و پژوهیده شده است. تقریباً
شود که بـه ادبیـات درحـال شـکوفایی ناسیونالیسـم اختصـاص       ها ظاهر میخانهکتابۀقفس

بودن و در جریـان آخـرین انتشـارات آن قـرار     روزبه«،کندکه اسمیت بیان میيطوربهدارند. 
حاصـل  ،رو). ازاین1383اوزکریملی ازنقل، به17: 1383» (غیرممکن شده استداشتن کامالً

گسـترده  آمدن ادبیاتی تقریباًسبب پدیدیمطالعاتةشده در این حوزمجانامالت و تحقیقاتأت
یم بـه  تـوان مـی ،بـراي نمونـه  کهشده استیی گراقومو ،ناسیونالیسم، قومیتموضوع بارةدر

یم.کنبرخی از موارد اشاره 
، مدعی است کـه قومیـت   »منابع قومی ناسیونالیسم«عنوان با)، در تحقیقی 1993اسمیت (

هاست. وي معتقد اسـت کـه ناسیونالیسـم    عصر حاضر هم مشکل بزرگی بر سر راه ملتدر 
کنـد و  آفرینـی مـی  کـه در سـطح جهـانی نقـش    استاي از قومیت و ملیت قومی شکل تازه

کـه  چـرا ،نویسد: تصور جهانی فـارغ از ناسیونالیسـم قـومی غیـرممکن اسـت     طور میهمین
ند و همین گوناگونی است که به تنـوع  اگوناگوناتاًکنند که ذدر جوامعی زندگی میها ناانس

.نمایدمییئبداوها امري معمولی که تنوع هویتايگونهبه،شوددر مقام هویت منجر می
ن قومیت و ناسیونالیسم قـومی در مطالعـات   أش«عنوان با) در تحقیقی 1382هاشمی (بنی

ـ مـی می رسد که ناسیونالیسـم قـو  این نتیجه میبه»امنیت ملی د یکـی از عوامـل تهدیـد    توان
هاي ضعیف باشد.سیاسی و اجتماعی دولت

مداري و اثر آن بر روابط قوم«عنوانبا ) در پژوهشی 1388یوسفی و اصغرپور ماسوله (
قوي اقوام ایرانی ۀمداري در نزد همقوم،رسند که یکمبه این نتیجه می،»قومی در ایرانبین

ـ و هاسـت عـرب آنِازيمدارقومزانیمنیترکم،دوم؛ستا آنازيمـدار قـوم نیتـر شیب
و،یفرهنگـ ،یاجتماعۀستانیزهمروابطفیتضعموجبهميمدارقوم،سوم؛ستهاچبلو

د و درنهایـت  شـو موجب تشدید روابط تعارضی در بین اقوام می،دیگريسوو ازياقتصاد
روابـط  ۀی (قـومی) در شـبک  گیري تنـوع هویـت جمعـ   مداري مانع از شکلکه قومهم این

گردد.قومی مینبی
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گرایش به ناسیونالیسم ایرانـی در بـین دانشـجویان بـا     «عنوان با) تحقیقی 1390میرزایی (
: کـه م داده است که نتایج پـژوهش حـاکی از ایـن اسـت    نجاا» هابر خاستگاه قومی آنتأکید
و مـدنی) و  ،ولتـی، مـذهبی  باسـتانی، د گـرایش دانشـجویان ایرانـی بـه ناسیونالیسـم (     ،یکم
... متنــوع اســت و گــرایش اي و مــذهب و قومیــت وزمینــههــايمتغیرۀپایــیــی برگراقــوم

طرف گرایش دانشـجویان ایرانـی   ازیک،وجود ندارد. دومها آناي در بین ناسیونالیستی یگانه
کـدام از  چهـی میـان  ،دیگرطرفتر است و ازها قويگرایشدیگر به عد مدنی ناسیونالیسمبه ب

عنوان یکی از متغیرهاي اصـلی ایـن پـژوهش و دو متغیـر     اي حتی قومیت بهمتغیرهاي زمینه
،دیگـر عبـارت بـه .اي ندارنـد هرابطیی و احساس محرومیت هم با این گرایش گراقوممستقل 

اي (قومیـت،  گرایش قوي به ناسیونالیسم مدنی دانشجویان وراي متغیرهاي مسـتقل و زمینـه  
ترین نوع گرایش درمیان دانشجویان اقوام ایرانـی اسـت.   مانند آن) قرار دارد و عامو ،مذهب

یـی و  گراقـوم و مـذهبی) و  ،ناسیونالیسـم (باسـتانی، دولتـی   هايگرایشبین چنینهم،سوم
بـین گـرایش   ،و مانند آن) اختالف وجـود دارد. چهـارم  ،اي (قومیت، مذهبمتغیرهاي زمینه

که در زمان پـژوهش  اوجود دارد. به این معنزیاديپوشانیهمولتی ناسیونالیستی مذهبی و د
وجـود  هـا  آنگرایش دولتی همان گرایش مـذهبی اسـت و تفـاوتی میـان     ،براي دانشجویان

مـدنی،  ترتیـب بـه ناسیونالیستی رایـج درمیـان دانشـجویان ایرانـی     هايگرایش،ندارد. پنجم
و مذهبی هستند.  ،باستانی

ثر ؤناسیونالیسم قـومی و عوامـل مـ   «عنوان با) در تحقیقی 1390باسی (پور و نظرعجالئی
به بررسی میـزان گـرایش بـه    ،»موردمطالعه: دانشجویان ترکمن استان گلستان)ۀبر آن (جامع

بـه  هـا  آنکه از نگاه پردازد میناسیونالیسم قومی درمیان دانشجویان ترکمن و بررسی عواملی 
محقق موضوع تحقیـق را بـا   ،اند. در این کار پژوهشیر شدهتداوم گرایش ناسیونالیستی منج

ده اسـت.  کـر و قـومی) واکـاوي   ،ملـی ـملی، فرهنگـی ـسه گونه ناسیونالیسم (مدنیۀارائ
بودن ناسیونالیسـم قـومی در اسـتان گلسـتان بـود رد شـده       بر ضعیفتحقیق که مبتنیۀفرضی

یونالیسـم قـومی از چهـار متغیـر     ناساست. محقق در این کار پژوهشی براي سـنجش تـداوم  
ـ     رسمیت« و ،هـاي اقتصـادي، سیاسـی   فرصـت ۀبخشیدن بـه هویـت قـومی، توزیـع نابرابران

، در پیمایش بهره برده اسـت. نتـایج تحقیـق حـاکی از     »ايزمینهیرهايمتغراههماجتماعی به 
یدن بخشـ هل، رسـمیت أ(جنسیت، وضعیت تداري بین متغیرهاي مستقلامعنرابطۀاین است: 

هـاي سیاسـی) و   فرصتۀو توزیع نابرابران،فرصت اقتصاديۀتوزیع نابرابران،به هویت قومی
وجود دارد.،یعنی ناسیونالیسم قومی،وابستهمتغیر
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یـی درمیـان   گراقـوم کیفـی مـذهب و   ۀمطالعـ ،) در تحقیقـی 1394(دیگرانزاده و سراج
محتـواي  ،یق حاکی از این است: یکمهاي این تحقد. یافتهکرکردهاي شیعه و سنی را بررسی 

ولـی بـراي کردهـاي    ،در قالب نمودهاي فرهنگی استهویت کردي براي اهل تشیع عموماً
هویت کردي براي کردهاي اهـل تسـنن   ،بودن وجهی سیاسی دارد. دوماهل تسنن درك کرد

اسـت و  یکی از اقـوام ایرانـی   کرد،ولی براي کردهاي شیعه،فراتر از یک هویت قومی است
جریانـات  بـارة کردهـاي شـیعه در  ،سـوم هاسـت. ذیل هویـت ایرانـی آن  ها آنهویت قومی 

هاي کـردي اطالعـات و   هاي نمادین و رهبران جنبشو شخصیت،سیاسی، تحوالت تاریخی
ولی کردهاي سنی وجود این عوامل را براي جوامع کـردي ضـروري   ،آگاهی چندانی ندارند

هاي قومی در بـین کردهـاي   گرایی و پویشگفت که در قومیتنتوامی،و درنهایت،دانندمی
هـاي قـومی و   پـویش ةکننـد دارد. وحدت مـذهبی عامـل تعـدیل   مهمیایران، مذهب نقش 

سمت گریـز از  هاي قومی را بهکه اختالف مذهب پویشدرحالی،به مرکز استها آنگرایش 
.کندمیمرکز و تقویت ناسیونالیسم قومی متمایل 

هـاي ناسیونالیسـم   هـا و گونـه  زمینـه «عنـوان  با) در تحقیقی 1395نیا (ه و شفیعیقادرزاد
لحاظ جغرافیـایی  به این نتایج رسیدند که به،»نشینموردي مناطق کردۀقومی در ایران: مطالع

. بـین  انـد داشـته ها ترین میزان را ایالمیترین میزان ناسیونالیسم را آذربایجان غربی و کمبیش
هـا (داخلـی/ قـومی)، میـزان     قومی فاصله تا مرز، میزان اسـتفاده از رسـانه  تباط درونمیزان ار

مثبـت و معنـاداري وجـود    رابطۀو ناسیونالیسم قومی ،احساس محرومیت، احساس تبعیض
داشته است.  
هـایی  ضعفبرخی از کارها اما ،بسیاري دارندقوتاطشده در این زمینه نقمنجااکارهاي 

تـر از  بـزرگ این موضوع بسـیار  ۀپیشینۀمطالعةباید متذکر شد که گسترجاینا. در نددارهم 
چنـین هملذا نگارنده براي رعایت اختصار و ،مطرح شده استجااینآن چیزي است که در 

اسـت. برخـی از   کـرده پوشـی چشـم هـا  آناز طـرح  ،هـا برخی از دیدگاهپوشانیهمدلیل به
در ایـن  شده منجااشود: اکثر کارهاي است درادامه مطرح مینقدهایی که بر این محققان وارد 

تـر  بـیش ،دیگـر عبـارت بـه ،با رویکردهـاي نظـري صـورت گرفتـه اسـت     ،یکم،خصوص
و ،شناسـی، سیاسـی  اي و از زوایاي گوناگون (جامعهخانهکتابهاي یادشده با روشپژوهش

تـر بـه   یعنی کـم ،وجه شده استر به رویکردهاي تجربی تتاند و کمرسیدهانجامتاریخی) به 
صـورت  خصـوص یـن در ايمعـدود یمایشـی توجه شده و کار پگویانپاسخنگرشنظر و 

بـه تـوان مـی اسـت شـده انجـام یتجربصورتبهکهمعدوديکارهايجملهاز.گرفته است
هاي ایرانی درمیان دانشـجویان  اشاره کرد که به بررسی ناسیونالیسم)1390(میرزاییپژوهش
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کارهـایی  ،صورت نظري و تجربی پرداخته است. دومبهها آنبه خاستگاه قومی توجهور باکش
است فقط به بررسی ناسیونالیسم قـومی و درمیـان یـک    شده انجامصورت تجربی هم که به

ماننـد کـاري کـه    ،قوم پرداخته است نه ناسیونالیسم ایرانی و درمیـان چنـدین قـوم مختلـف    
داده اســت و انجــامیــان اقــوام تــرکمن ســاکن در اســتان گلســتان م) در1388(پــورجالئــی

طـور کـاري کـه قـادرزاده و     همین.استبررسی کردهدرمیان این اقوام را ناسیونالیسم قومی 
اند و به بررسی ناسیونالیسم قومی درمیان کردهاي غـرب کشـور   دادهانجام) 1395نیا (شفیعی
ناسیونالیسـتی  هـاي گـرایش بـرآنیم  ،ایـن پـژوهش  در،طورکه ذکر شـد اند. اما همانپرداخته

و کرد) سـاکن شـهر   ،هاي قومی (تات، ترك، ترکمن، فارسو مذهبی) گروه،(باستانی، مدنی
اجتمـاعی ـ   اي (پایگـاه  یـی و متغیرهـاي زمینـه   گراقـوم بجنـورد را در ارتبـاط بـا قومیـت و     

و بـا اسـتفاده از روش   صـورت تجربـی   و ...) را بـه ،، جنس، مـذهب فاصلۀ نسلی، اقتصادي
م.  کنیپیمایش بررسی 

ذکر چند نکتـه در  ،) است1390پژوهش میرزایی (با سوهمکه این پژوهش به اینتوجهبا
ناسیونالیسـتی درمیـان   هـاي گـرایش که میرزایی به بررسی جا ضروري است: نخست ایناین

،عبـارتی د و بـه کننـ هاي قومی پرداخته است که در نقاط مختلـف کشـور زنـدگی مـی    گروه
طـور  نیپـژوهش درمیـان دو گـروه دانشـجویان و همـ     ،اکنده و دور از هـم هسـتند. دوم  پر
نشـده بررسـی  فاصـلۀ نسـلی  نسـل و  ةپدید،جامعه صورت گرفته است. سومورزانهشیاند

ـ ،در این پژوهش،رواست. ازاینشده بررسی ورزاناندیشهاست و فقط دیدگاه جوانان و  ه ب
قـومی شـهر بجنـورد    هايگروه) را درمیان 1390شناسی و مدل میرزایی (ه گونهدنبال آنیم ک

که در یک منطقه ساکن هستند و پراکندگی ندارند.مییازمایب

مبانی نظري پژوهش. 3
جـدي موردمناقشـه   طـور بهناسیونالیسم درمیان اندیشمندان مختلف همواره مطالعۀچه در آن

رناپذیربودن ماهیت ناسیونالیسم اسـت. همـین امـر محـوري     بودن یا تغییونۀبوده است مسئل
وجــود آورده اســت. امــوت هناسیونالیســم بــۀبـراي تمــایز چنــد پــارادایم اصــلی در مطالعـ  

، »انگـاران ازلـی «ۀسـه دسـت  درهـا را  گیـري ملـت  شـکل بارةها دراوزکریملی تمامی دیدگاه
ت. پرسش اساسی هر سـه پـارادایم   بندي کرده اسدسته»نمادپردازان قومی«و،»هامدرنیست«

هـایی مـدرن هسـتند؟ وجـه مشـترك      انـدازه پدیـده  این است که ملت و ناسیونالیسم تا چـه 
ها و ناسیونالیسم است، ویژگی عمومی نمادپردازان قـومی  بودن ملتها اعتقاد به نومدرنیست
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بـر  ان مبتنـی انگـار قومی ناسیونالیسم است و ادعـاي اساسـی ازلـی   ۀبر فرهنگ و گذشتتأکید
ابتـدا  ،). لذا درادامـه 109: 1383ها و ناسیونالیسم است (اوزکریملی طبیعی و کهن بودن ملت

شـود  هاي مربوط به ناسیونالیسم پرداخته مـی ها و نظریهبه معرفی و توضیح برخی از پارادایم
مـرتبط بـا موضـوع موردمطالعـه را    هـاي  نظریـه سعی بر آن است که نظریـه یـا   ،و درنهایت

قومی موردمطالعـه  هايگروهارچوب مناسبی براي تبیین این پدیده درمیان هگزینش کرد تا چ
یم.کناستفاده از آن کنیم واستخراج 

انگاريپارادایم ازلی1.3
انگـاري  گرایی یا ازلـی یافت کهنگرایی رهمقوالت ملت و ملتۀترین رهیافت در زمینقدیمی

هـایی کهـن   هـا و ناسیونالیسـم پدیـده   که ملـت ول ایناست که دو ادعاي اساسی دارد: ا
انـد  شـمول ي طبیعی و بنابراین جهانهاپدیدهها و ناسیونالیسم ملتکه هستند و دوم این

:معتقد استباره) در اینFranjo Tudjman(). فرانجو توجمن143: 1386(احمدي
دروپیچیـده تـاریخی ايینـده افروعینیاتدرواند یافتهرشدطبیعینحويبههاملت
یـر نظیعـوامل ۀبرپایـ هـا ملـت یملیتدوموجي،و معنويمادیروهاينۀتوسعۀنتیج

هـاي مشترك و سرنوشت مشـترك، سـنت  یاتیمنافع حی،خون، زبان، مناسبات فرهنگ
خلیـل در شـده نقـل ،289-288: 1981(اسـت شـده رپدیدامشتركاهدافوتاریخی

).1394:16نظرياشرفوتهماسبی

،شـناختی اجتمـاعی  زیسـت ۀانگـاران را بـه سـه دسـت    مختلـف ازلـی  هايگروهاسمیت 
) کـه  33- 31: 1995، 377- 376: 1994کـرده اسـت (  تقسـیم گراهـا  و طبیعت،محورفرهنگ

.استها و ناسیونالیسم بودن ملتمبین کهنها آنبررسی هرکدام از 
ازبرخـی بشـر رفتـار درکـه اسـت معتقـد زمینـه ایندر) Van den berg(برگدنفان
بـه یلتمایزو ن،سلطهتجاوز،خویشاوندي،بهتمایلمانندشمولجهانتمایالتوهاگرایش

بخشـی عنوانبهراآنبایدونیستتبیینقابلآموختنطریقازفقطکهداردوجودسرزمین
»یاسـی سیاهآگـ يدارایگـروه قـوم  یـک «ملت را چنینهماو .کرددركبشريطبیعتاز

جمعی که تحت ریاسـت گروهـی از مـردم بـر دیگـران اعمـال قـدرت        «داند و دولت را می
شده از سوي یک گروه قـومی  بیانناسیونالیسم ایدئولوژي،کند. از نظر اوتعریف می» کندمی

،61: 1981خود مدعی حق تشکیل دولت است (فـان دن بـرگ   ،بودندلیل قومیاست که به
).145: 1386مدي شده در احنقل
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) نیز معتقد است که افراد به عناصر خاصی از فرهنگشان احساس تعلـق  Garterگیرتز (
تارهـاي معنـایی از   هـا  آنشده اسـت.  دادهازپیشوکنند که فطري، ازلی،کنند و فکر میمی

هـاي  وابسـتگی «کند کـه ایـن   گیرتز به مانعی توجه می.تنندتعلقات قومی به دور خود می
و فرهنگی که فراگیرتـر از  ،ناشی از پیوندهاي خویشاوندي، محلییا نخستینی عمدتاًازلی

،172: 1381(جنکیـز  »عواطف مدنی مدرن ایجاد کرده استۀقومیت هستند دربرابر توسع
شده در آموسی).نقل

پارادایم مدرنیسم2.3
ـ «و)Ernest Gellner» (ارنست گلنر«هایی نظیر تمدرنیس ) Eric Hobsbawm» (اوماریک هابزب

یعنی از حدود قرن شـانزدهم یـا در   ،به زمان متأخردبایهاي مدرن را ملتۀمعتقدند که ریش
هـاي فرانسـه و انگلسـتان و آمریکـا     انقـالب تـأثیر در قرن هجـدهم و تحـت  ،تعابیري دیگر

بـه  هـا اعتقـاد  ). وجه مشترك مدرنیست17: 1394بازگرداند (خلیل تهماسبی و اشرف نظري 
ةثمـر ،زعـم اسـمیت  ) و بـه 109: 1383هـا و ناسیونالیسـم اسـت (اوزکریملـی     نوبودن ملت

و ،سـاالر، شهرنشـینی  شدن، ظهور دولـت دیـوان  داري صنعتیسرمایهانندیندهاي مدرنی مافر
). 69: 1383اي هسـتند ( شـده ریـزي هـاي برنامـه  سازيجداانگاري دین و دنیا هستند و ملت

ناسیونالیســم مقــدم بــر «معتقــد اســت کــه یــزن) Eric John Ernest Hobsbawmهابزبــاوم (
،10: 1990(»بلکه بـرعکس اسـت  ،سازندها و ناسیونالیسم را نمیها دولتهاست. ملتملت
تـري بـین   کند چون شـباهت کـم  ). اوزکریملی مطرح می109: 1383شده در اوزکریملینقل

را هـا  آنیشان از ناسیونالیسم وجود دارد، ها برحسب عوامل مختلفی که در تقریرهامدرنیست
.کندو فرهنگی تقسیم می،شان به اقتصادي، سیاسی، اجتماعیيبنیادبرحسب عوامل 

معتقد است که موج نـامتوازن نوسـازي در   »استعمار داخلی«ۀ مایکل هچتر درقالب نظری
شـکلی  هـا و اجتماعـات مختلـف بـه    شود تا منابع قدرت بـین گـروه  یک جامعه موجب می

اي) برخـوردار (حاشـیه  نامساوي توزیـع شـود و اقلیتـی برخـوردار (مرکـز) و اکثریتـی کـم       
هـاي فرهنگـی بـا    اگـر تفـاوت  ،یوضـع چنـین  بندي کلی جامعه را شکل دهند. درصورت
ۀو در سـای شودیمیدارپد» تقسیم کار فرهنگی«،و ترکیب شودراههمهاي اقتصادي نابرابري

نظـر  رسـد. بـه  ملی به حـداقل مـی  ۀاي در جامعی اجتماعات حاشیهآن جذب و ادغام سیاس
مقاومـت متمرکزدولتیکدرادغامدربرابرمتمایزفرهنگیقلمروساکنانکههنگامی،هچتر

پدیـدار  »ايگرایـی حاشـیه  ملـی «،گرهاي هویتی خـود تـالش کننـد   حفظ نشانبرايو نندک
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قـادرزاده و  ازنقـل بـه ،60: 2000هچتـر د (افتـ شود و انسجام جمعی عام به مخـاطره مـی  می
ــادرزاده  ــر عوامــل و 1390ق ــد). هچت ــومی و بســتگیهــمهاي اثرگــذار در تقویــت فراین ق

ده است: اول، هرچه ارتباط بین اجتماعـات  کرهاي قومی را در قالب سه گزاره مطرح هویت
تـر  سـی بـیش  میزان مقاومـت دربرابـر جـذب و ادغـام سیا    ،تر خواهد بودبرخوردار بیشکم

گروهـی  درونبستگیهمتر باشد، گروهی بیشخواهد شد. دوم، هرچه میزان ارتباطات درون
هـا و تمـایزات   د. سـوم، هرچـه تفـاوت   شـ تقویـت خواهـد   ايحاشـیه در داخل اجتماعات 

کـه  احتمـال ایـن  ،تـر باشـد  شود، بـیش جاکه به تعیین هویت مربوط میویژه تاآنفرهنگی، به
ي با هم داشته باشـند افـزایش   تربیشبستگیهملحاظ فرهنگی متمایز بهايحاشیهاجتماعات 

).43:خواهد یافت (همان
هـاي  هابزباوم نیز معتقد است ملـت و ناسیونالیسـم و بسـیاري از خـاطرات و بـازنگري     

کـه طبقـات حـاکم در    هسـتند و مفـاهیمی سـاختگی   »مهندسی اجتمـاعی «وردةافرتاریخی
هـا، ملـت ). وي در کتاب بعدي خـود،  144: 1383اند (اوزکریملی ردههاي ملی ابداع کدولت

نویسـد: ناسیونالیسـم پـیش از    درسـتی مـی  بـه ،واقعیـت افسانه،برنامه،: 1780ازناسیونالیسم
،آورنـد را پدیـد نمـی  » هاي ملی و ناسیونالیسـم دولت«ها کند. ملتها ظهور میپیدایش ملت
هـا در عصـر جدیـد    ناسیونالیستی موجـب پیـدایش ملـت   هاي هاي ملی با آرمانبلکه دولت

کننـد، در محـل   هاي قـدیم عنـوان مـی   مارکسیستکهچنان»ملیۀمسئل«،نظر وي. بهاندشده
خـواه بـه   دلطـور بـه توان نمی،ي و تحول اجتماعی قرار دارد. بنابراینفناورتالقی سیاست، 

ي و نظـام اقتصـادي در   فنـاور ز رشـد  خاصی اۀبلکه باید آن را در زمین،ایجاد ملت پرداخت
فهم سراسري کـه بـراي پیـدایش ملـت ضـرورت      یعنی زبان قابل،نظر آورد. حتی زبان ملی

و ،رادیـو و تلویزیـون  ،هاي گروهی، روزنامـه، کتـاب  رسانهۀوسیلدر قالب کشورها به،دارد
جامعـه از  تنها محصول نوسـازي پیدایش ملت نه،گسترش آموزش پدید آمده است. بنابراین

اي است که باید موردپـذیرش مـردم هـم باشـد. امـا آگـاهی از       دوسویهفرایندبلکه ،باالست
هـاي سیاسـی   هـا و جنـبش  را ایدئولوژي رسمی دولـت زی،افکار عمومی کار دشواري است

هـاي  هویـت فقـط نـه که هویت ملی دوم این.گذرد نیستچه در فکر مردم میتشابه آنالزاماً
،دیگـر طـرف آیـد و از نیز در نظر نمـی ها آنواالتر از بلکه الزاماً،کندنفی نمیجمعی دیگر را

و منـاطق مختلـف یـک کشـور     ،ها، قشرهاسان در بین گروهمعتقد است که آگاهی ملی یک
کنـد: از آگـاهی فرهنگـی بـه     مرحله تحـول پیـدا مـی   بهکند و در جامعه هم مرحلهرشد نمی

ــه برنامــهمانجاو ســر» آگــاهی سیاســی ملــی« ــراي تشــکیل ملــت واحــد ب اي مشــخص ب
).115- 113: 1387(اشرف
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بـا اسـتفاده از میـراث فرهنگـی گـروه      فقطنهنخبگان قومی کهپال آر براس معتقد است
هـاي گـروه سازند، بلکه در رقابت براي کسب قدرت سیاسی، بـین  هویت قومی متمایزي می

کنـد نخبگـان   مـی تأکیدچنینهم). براس 1378:16کنند (احمدي قومی شکاف نیز ایجاد می
گیـري از  اجتمـاعی بـا بهـره   و یابی بـه برخـی منـافع اقتصـادي، سیاسـی،      قومی براي دست

و ایـن اقـدام از طریـق    ننـد زمـی احساسات قومی دست به تحریـک اعضـاي گـروه قـومی     
در اختیـار  هـاي ارتبـاطی   کـه ایـن کانـال   شـود. درصـورتی  میانجامها هایی نظیر رسانهکانال

یی از جانـب آنـان ناکـام خواهـد     گراقومبسیج قومی و تشدید فرایندبرگزیدگان اقوام نباشد، 
).123: 1386ماند (رضایی و دیگران 

راههـم هاي عصـر مـدرن   عنوان ایدئولوژياندرسون معتقد است قومیت و ناسیونالیسم به
ست و ناسیونالیسـم محصـول   هاي پادشاهی ظهور پیدا کرده ابا مرگ مذاهب جهانی و سنت

داري سـرمایه ةاند که در شرایط مدرن ویـژ ها جوامع تخیلیاست و ملت»داري چاپسرمایه«
را دیگــرهــمدر خــدمت نیازهــاي روانــی و اقتصــادي هســتند و افــرادي کــه  ،غیرمــذهبی

شناسند قادرند از طریـق جهـان چـاپ و مطبوعـات، در یـک زمـان و مکـان همگـن و         نمی
سر برند.ه به یک جامعه و نسل تخیلی متعلق است بهدرك کقابل

و جوامـع  انـد مـدرن هایی کامالًها و ناسیونالیسم پدیدهارنست گلنر معتقد است که ملت
زیـرا نخبگـان و   ،داراي ادبیات کشاورزي ماقبـل مـدرن جـایی بـراي ناسیونالیسـم نداشـتند      

بردند و ایـن  ی جدا از هم به سر میغذا همواره در امتداد خطوط فرهنگةهاي تولیدکنندتوده
ها نبود.بنديبردن این تقسیمبیننوع جامعه قادر به خلق یک ایدئولوژي براي از

پارادایم نمادپردازي قومی3.3
دارد که هدفشان آشـکارکردن میـراث نمـادین    اشاره اصطالح نمادپردازي قومی به محققانی 

شـده  نقـل ،224: 1998مروزي است (اسـمیت هاي امدرن براي ملتهاي قومی ماقبلهویت
بـه هـم وابزارگرایـان بـه پـردازان تـا حـدودي هـم    ). این نظریه202: 1383در اوزکریملی 

کننـد و بـر   بین این دو رویکرد معرفی مـی ي»راه میانه«دارند و راه خود را انتقادانگارانازلی
هـاي  دهند کـه چگونـه فرهنـگ   یدارند و نشان متأکیدتداوم و پیوندهاي قومی ماقبل مدرن 

کننـد. ایـن   هایی وضع مـی فکران در ایجاد ملت محدودیتهاي روشنقومی بر سر راه تالش
و نمـاد) در تـداوم و اسـتمرار    ،پارادایم بر عناصر ذهنی (خاطره، ارزش، احساسات، اسطوره

نـد تـا وارد   ککند و از ایـن طریـق تـالش مـی    میتأکیدناسیونالیسم تأثیرگیري و اقوام شکل
کـه از  درحـالی پـارادایم  را بفهمـد. ایـن   هـا  آندنیاهاي درونی قومیت و ناسیونالیسم شود و 
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بر عناصر ذهنی نمـادین و  ،کندو سیاست خارجی غفلت نمی،عوامل اقتصادي، ژئوپولوتیک
کنـد.  تـري حمایـت مـی   هاي متنوعها و دیدگاهیافتاز رهوکندمیتأکیدفرهنگی ـاجتماعی

: 1383اسـت (اسـمیت  نشـدنی اي نمادپردازان قومی، ملت بیرون از جهـان قومیـت تصور  بر
هـاي  دورشدن از انواع تحلیـل ،ند از: اولا). ویژگی مشترك نمادپردازان قومی عبارت88- 87

عالقـه بـه   ،دومتـر (مـردم).  بـین نخبگـان و قشـرهاي پـایین    رابطـۀ بر تأکیدگرایانه و نخبه
زمـانی  ةنـی تحلیـل الگوهـاي اجتمـاعی و فرهنگـی در یـک دور      یع،هاي درازمـدت تحلیل

هاي فرهنگـی  ارچوب هویتهها و ناسیونالیسم در درون چتحلیل ظهور ملت،طوالنی. سوم
ةشـد اشـکال تخصصـی  «کـه هـا ویژه اجتماعات قومی یا اقوام دیگر ملتهجمعی پیشین و ب

تبیـین تـاریخی و اجتمـاعی جمعـی     نهادبر شور و اشتیاق و پیشتأکید،چهارمهستند.»قوم
هـاي  هـاي هویـت  تحلیل دالیل استمرار و دگرگـونی ،براي فهم قومیت و ناسیونالیسم. پنجم

هاي قومی و ملی.  و احساسی هویت،به ابعاد همگانی، اخالقیتوجهفرهنگی جمعی با
ان بـه  تـو گیرنـد مـی  پردازانی کـه در پـارادایم نمـادپردازي قـومی قـرار مـی      ازجمله نظریه

چـون هابزبـاوم هویـت    که هـم آرمسترانگ و اسمیت اشاره کرد. جان آرمسترانگ با اینجان
چون معتقد اسـت  ،دهدقدمت آن را به پیش از ناسیونالیسم نسبت می،داندقومی را ابداع می
تاریخی طوالنی دارد. هر گروه قومی داراي اساطیر و نمادهـایی هسـتند و   وکه آگاهی قومی

هـاي  اي بـراي ادغـام وفـاداري   هـا وسـیله  کند و این اسـطوره تمایزات را تقویت میایندینْ
شوند.تر میوسیعچهارچوبسیاسی در 

اسـت کـه بـدون عناصـر قـومی قـدیمی       معتقـد  آنتونی اسمیت هم ضمن نقد مدرنیسم،
ولـی ایـن جامعـه در    ،قومی موجودیتی ازلـی نیسـت  ۀپذیر نبود. البته جامعسازي امکانملت

هتجزیـ و در مقاطعی هـم از طریـق   دیگرهمي از اعتالف واحدهاي جداگانه در فرایندۀتیجن
دهند و این البتـه  العاده از خود نشان میگیري، استمرار فوقولی بعد از شکل،شوندایجاد می

ولی این تغییرات با عناصري کـه بـه بازسـازي هویـت     ،با تغییرات درونی مداوم استراههم
نـد از: اصـالح دینـی،    ان سازوکارهاي بازسازي عبـارت یتراست. مهمراههمدازد پرقومی می

و نهایتـاً ،، مشـارکت مردمـی  )شده با جوامـع دیگـر  معناي تماس کنترلبه(گیري فرهنگی وام
هـاي قـومی   گیـري هسـته  هاي انتخاب قومی. این سازوکارها موجب تداوم و شـکل اسطوره

دانـد کـه بـراي کسـب و حفـظ      جنبشـی ایـدئولوژیک مـی   شوند. اسمیت ناسیونالیسم را می
،کنـد: اول شود و دو نوع ناسیونالیسم را از هم تفکیـک مـی  استقالل هویت قومی استفاده می

ناسیونالیسم قومی که براساس الگوهاي قومی و تباري خواهان الحاق به واحـد خویشـاوندتر   
.نداز ملت استواریدنميالگوهابرکهسرزمینیهايیونالیسمناس،دوم. هستند
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گـرا و نـوگرا هـردو حـاوي     هاي کهننظریهکهاینفت باتوان نتیجه گرباال میمباحثاز
یـن اکـه یـن بـه ا توجهباودنکات سودمندي براي تحلیل ناسیونالیسم قومی در جهان معاصرن

يسـب بـرا  منایچهارچوبتوانندی، نمددارنانهیگرامیساختارگرا و تعميهادگاهیتب دکدو م
ـ ابـل در مقاباشند.رانیدر اتیو قوم،ملت،ناسیونالیسم ملییبررسویل تحل تـب  کمدو نی

در ی و ناسیونالیسـم ملـ تیـ هورةدربـا »نمادپردازي قـومی «ت افیاز رهتوانیساختارگرا، م
يبـرا ينظـر چهـارچوب عنـوان  از آن بـه تحقیقاین که در ،افتیرهنیاد.کراستفاده رانیا

ــ ــ یبررس ــومی در منطق ــی و ق ــم مل ــه ۀناسیونالیس ــموردمطالع ــتفاده م ــود،یاس ــمن ش ض
و رانیـ اسم،یونالیپس از ناسيهاو ملتسمیونالیاز ناسشیپيهاملتانیشدن مئلقاککیتف

قلمـداد )سـم یونالیاز ناسشیاول (پـ ۀدسـت يکشـورها ةدر زمـر قومی در ایران راهايگروه
رانیـ در ایچنـدان ۀنیشیجنبش پکیه و ژواکیعنوان بهسمیلونایاگرچه ناس،واقعدر.کندیم

،تسـ اسـتم یخـاص قـرن ب  یسـت یونالیناساییبرخوردار از نام ملهايگروهشیدایو پندارد
ـ بنشـامدرن یپیمليهاشیو گرافگفت که وجود احساسات و عواطتیبا قطعتوانیم انی

اسـت کـه   نیـ اسـت ا تیاسـم ی آنتونکه موردنظریزيرا ساخته است. چیرانیایملتیهو
،اسـت ی اسیسوی اجتماعیو محصول مهندسیاجتماعۀبرساختکییزنیرانیایملتیهو
ـ اهـاي گروهایرانیائلگران مساپژوهشیبرخدگاهیبرخالف دیمهندسنیاما ا ژیک ولوئدی
یو فرهنگـ ،یاجتمـاع ی، اسـ یسي هافراینـد مدآیپکهبل،یکنونةدورصولنه مح،انهیگراقوم

کـه صـرفاً  ،سمیتب مدرنکبرخالف متیاسمیآنتوناست. از اسالمشیپیخیتاريهادوران
نیدارد کـه چنـ  يادیـ زاریبسـ تأکیـد یـز هـا ن تـوده بر نقـش ،کنندمیتأکیدها نخبهبر نقش

ملـت و  ائلمسبارةمهم درۀتکو مناسب دانست و نحیصحرانیابارةدرتوانیرا می دگاهید
لفقط حاصـ یملتیهوینیو بازآفرقآن است که تالش در جهت خلناریدر ایملتیهو
یـز نتـوده ژهیـ وو بهیبومریغگاناز نخبياریه بسکبل،نبوده استینخبگان بوميهایتفعال
. انـد کـرده غیرا طرح و تبلی خود تیهوهاياندیشه،زيدولت مرکهیخود علةمبارزفراینددر 

گیـري  مـداري و مرکزگریـزي و شـکل   قـوم أویسـد ریشـه و منشـ   نمـی بـاره ایـن اسمیت در
قـومی بـه کسـب هویـت قـومی      ۀطلبی قومی ناشی از تمایل و نیاز جامعهاي جدایینهضت

خـوانی،  کـه هویـت خـود را در هـم    ،بخشیدن به آن اسـت. وجـدان قـومی   خود و رسمیت
اجتمـاعی،  ۀی و گذشـت دینی، زیستن و بارآمدن در بستر فرهنگ قـوم زبانی، همنژادي، همهم

کند کـه حاصـل   یندي ایجاد میابرجوید، مجموعاًو خاطرات تاریخی مشترك می،هااسطوره
ینـد  ایگـانگی و انسـجام قـومی اسـت. ایـن بر     بستگیهمآن تشکیل هویت قومی و تقویت 

و خواهـان تشـکیل   اسـت د که معطـوف بـه قـدرت    شوازلحاظ سیاسی به نیرویی تبدیل می
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نظـر فرهنگـی   طلـب) و از بخشد (اسـتقالل ست که قومیت آنان را تحقق میدولت مستقلی ا
. راتچایلـد و شـاپلین نیـز    استهاي فرهنگی و قومی خود بخشیدن به ارزشدنبال رسمیتبه

قـومی در قالـب دو   ۀمرکزگریـزي جامعـ  ۀهاي تمایزطلبی و روحینهضتةمعتقدند که پدید
عوامـل ذهنـی کـه در    ،هـا آناعتقـاد  سـت. بـه  تبیـین ا دسته از عوامـل ذهنـی و عینـی قابـل    

و روانـی  ،دارد شامل عوامـل فرهنگـی، سیاسـی، عقیـدتی    ریشه قومی ۀخواهی جامعهویت
ــل هســتند و درخواســت ــاي اساســی غیرقاب ــذاکرهه ــیم ــد م ــق اي را پدی ــد و از طری آورن

آگـاهی  و ،خاص تاریخیۀهاي زبانی، ذهنی، فرهنگی، تجربتفاوتانندهاي مشابه ممشخصه
کـه اساسـاً  ،بررسـی هسـتند. عوامـل عینـی    ها با دیگر جوامـع قـومی قابـل   از وجود تفاوت

قـومی، تبعـیض در قـوانین    شـامل اختالفـات میـان   ،هاي اقتصادي و اجتمـاعی دارنـد  ریشه
حـق مالکیـت، حقـوق مـدنی،     اننـد مگرایانـه  تبعـیض ها، ترتیبات سازمانیها، برنامهسیاست

هـاي  وسـیع درخواسـت  طـور بـه و میزان مشارکت سیاسی هستند و ،قشربندي در بازار کار
شـدن  عوامل ذهنی و عینی بر نهادي،این نظریهدیدگاه آورند. براساساي پدید میمذاکرهقابل

،مـذاکره مـذاکره و غیرقابـل  هـاي قابـل  اعتراضات قومی اثر گذاشته و ضمن تشدید خواسـت 
گیري سازمان کند و شرایطی را که منجر به شکلتر میناخوشنودي و نارضایتی قومی را بیش

قـومی،  بسـتگی هـم سیاسی قومی منبعی براي تسریع در بازسازي هویت قـومی، وحـدت و   
هـاي نمـادین،   خواست مشارکت عمومی و اصالت فرهنگی قومی ازجمله بازگشت به ریشه

گیـري  و شـکل آورد و از طریـق ایجـاد   و یادبودهاي تاریخی فراهم می،هاي گذشتهاسطوره
صورت یکی از به،شود و درنهایتناسیونالیسم قومی به نهضت مرکزگریزي قومی متمایل می

و سیاسـت اعـتالف   ،ايطلبـی، شـورش منطقـه   نهضت خودمختاري، نهضت جدایی«شکالِاَ
ملی در ۀهرقدر احساس هویت جامع،کلی براساس این نظریهطوربهکند. بروز می»انتخاباتی

وتـر سـازمان سیاسـی قـومی قـوي    ،باشـد ترکم،از آن استیکه بخش،ملیۀزندگی جامع
ـ ،تـر باشـد  و هرقـدر ناسیونالیسـم قـومی قـوي    شـود  مـی تـر ناسیونالیسم قومی قوي ۀروحی

براسـاس مبـانی نظـري    ،). درمجموع35- 34: 1386خواهد بود (صالحی تربیشمرکزگریزي 
ثر بر گرایش به ابعاد ؤعوامل متوان می،ستاشدهذکرچهارچوبگفته و مطالبی که در پیش

ةاي اسـت کـه دربرگیرنـد   هاي زمینهناسیونالیسم را در سه مقوله قرار داد. اولین مقوله ویژگی
، محـل سـکونت، سـطح    اقتصـادي اجتمـاعی ـ  جـنس، سـن، پایگـاه    چـون  هـم متغیرهایی 

ـ  و مذهب آن،تحصیالت، قومیت ت کـه  هـاي شخصـیتی اسـ   دیگـر ویژگـی  ۀهاسـت. مقول
قـوم بـا قـوم دیگـر     عد و میزان شناخت و ارتباط هریی در سه بگراقومدو متغیر ةدربرگیرند

.است... و،سیاسیاجتماعی،هاي ساختاري، اقتصادي،است و آخرین مقوله ویژگی
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نماي تحقیق. مدل مفهومی راه1شکل

هاي پژوهشفرضیه.4
ناسیونالیستی اقوام ساکن در شـهر بجنـورد   هايگرایشیی و گراقومۀگانسههايگرایشبین 
وجود دارد.هرابط

اجتمـاعی ـ   قومیـت و مـذهب و تحصـیالت و پایگـاه     ه ازجملـ اي (بین متغیرهاي زمینه
وجود دارد.هرابطناسیونالیستی هايگرایش) و اقتصادي

ــه  ــاي زمینـ ــین متغیرهـ ــه اي (بـ ــیالت ازجملـ ــذهب، تحصـ ــت، مـ ــاه ،قومیـ و پایگـ
وجود دارد.  هرابطیی گراقوم) و صادياقتـاجتماعی

روش پژوهش.5
در ،به اهـدافش توجهبندي انواع پژوهش و بابرمبناي تقسیمویک پیمایش استاین پژوهش

ـ پژوهشفرایندبرمبناي ،تبیینی استـمطالعات توصیفیةزمر برمبنـاي منطـق   ،ی اسـت کم
تـالش بـر آن   ،باشد. با انجام ایـن پـژوهش  تواند بنیادي و از حیث نتایج می،قیاسیپژوهش

یـی درمیـان   گراقـوم ناسیونالیسـتی و قومیـت و   هـاي گـرایش است که توصیفی از وضعیت 
بـین متغیرهـاي   رابطـۀ ،و درنهایـت کنـد قومی ساکن در شهر بجنـورد را ترسـیم  هايگروه

کـه  بـه ایـن  . باتوجـه شـود ناسیونالیستی بررسی هايگرایشاي پژوهش و این مستقل و زمینه
ۀگانـ سـه هايگرایشمتغیرهاي یادشده با رابطۀدرك ،شهر بجنورد شهري چندقومیتی است

اجتمـاعی  ةتـر ایـن پدیـد   قومی موردپژوهش به تبیـین دقیـق  هايگروهناسیونالیستی درمیان 

ايمتغیرهاي زمینه
(تحصیالت، پایگاه 

اجتماعی ـ 
،قومیت،اقتصادي

)و مذهب

ناسیونالیسم
(باستانی، 

و،مدنی
مذهبی)

عوامل ذهنی
و (زبان
...)ومذهب 

عوامل عینی
(ساختار اقتصادي، 

...)، و سیاسی

ییراگقوم
(سیاسی و 
اقتصادي)
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متغیرهـاي پـژوهش و تعریـف عملیـاتی     ،1کند. درادامه و در جـدول  میکمکدرمیان آنان
شود.میارائهها آن

هامتغیرهاي پژوهش و تعریف عملیاتی آن.1جدول 
تعریف عملیاتیمتغیر

احساس تعلق و تعهد به عناصر فرهنگی و تمدنی ایران باستانناسیونالیسم باستانی

و حقوق شهروندي ،به آزادي، برابرياحساس تعلق و تعهدناسیونالیسم مدنی
جداي از تعلقات قومی و مذهبی

احساس تعلق و تعهد به عناصر فرهنگی و تمدن اسالمیلیسم مذهبیناسیونا

هاي رادیکال قومی در طرح و پیگیري مطالبات و خواستهییگراقوم
و فرهنگی،هاي اقتصادي، سیاسیزمینه

متغیرهاي مستقل؛ قومیت، مذهب، تحصیالت، 
اجتماعی ـ اقتصادينسلی، پایگاه ۀاصلف

م مورد پرسش قرار گرفته و صورت مستقیاین متغیرها به
برحسب اجتماعی ـ اقتصاديسنجیده شده است و فقط پایگاه 

نیز برحسب متغیر سن فاصلۀ نسلیو ،متغیرهاي شغل، درآمد
محاسبه شده است.

ـ (نیشـ یپيهاپژوهشوينظرمباحثاساسپژوهش برۀنامپرسش ـ بنگر،مثـال يراب دی
ازبعـد ) 1394گـران یدوزادهسـراج ؛1390ه محمـدزاد ؛1388یانیـ حاج؛1390ییرزایمبه

نظر طبق فرهنـگ و  هاي موردشدن گویهسازيدر مواردي نیز بعد از بومیولیتعدواصالح
هـاي  که از گویهییجاآنمطالعه در ذیل هر مقیاس قرار گرفتند. ازموردۀموقعیت جامعوادب

لـذا داراي اعتبـار اسـتاندارد    ،بهره برده شد،شده بودندکه از قبل اعتباریابی،استاندارد پیشین
هـاي  تعیین پایایی سنجهطور از اعتبار صوري و سازه نیز برخوردار است. براي است و همین

10کرونباخ استفاده شـد کـه بـراي گـرایش باسـتانی      از آلفاي،نامهمرتبط با موضوع پرسش
گویـه بـا ضـریب    8ش مـذهبی  براي گرای،.79گویه طراحی شد و ضریب پایایی آن برابر با 

گویـه  8یی گراقومو متغیر ،.82ل و ضریب پایایی آن ؤاس11، براي گرایش مدنی .91پایایی 
.70متغیرهـا بـاالي   ۀکه ضریب پایایی براي همـ به اینتوجه. بااست.76و ضریب پایایی آن 

باالبردن ضریب نبود.براي لذا نیاز به حذف گویه ،بود
هـاي  توزیـع و داده 1396شده در اواخر شهریور و اوایل مهر تنظیمۀمناپرسش،درنهایت

آننامه بعد از گـردآوري کدگـذاري و اطالعـات منـدرج در     موردنظر گردآوري شد. پرسش
هـاي  ها آزمونشد و پس از ویرایش داده)SPSS(اساسیپاسهاي خام وارد صورت دادهبه

که آمار مشـخص و  به اینباتوجه،گیريآماري و تحلیل اطالعات صورت گرفت. براي نمونه
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ـ     ،دقیقی از جمعیت شهر بجنورد به تفکیک قومیت در اختیار نبود ۀلـذا تـالش شـد تـا نمون
واحـد  100نسبت معین یعنی قومی موردپژوهش برحسب قومیتشان بههايگروههمگنی از 

شـده بـراي   گـردآوري ۀعیین شود که درمجموع حجم نمونتر قوم مشاهده در سطح فرد از ه
) کـه  ردکـ و ،قومی (تات، تـرك، تـرکمن، فـارس   هايگروهنفر از 500این پژوهش برابر با 

گیري نیز بدین صورت بود که بـا اسـتفاده   نمونهةساکن شهر بجنورد بودند برگزیده شد. شیو
قومی تعیین و سپس در داخل هـر خوشـه   قطمناها/ اي ابتدا خوشهگیري چندمرحلهاز نمونه

نفـر  297نفـر زن و  203آمده شامل دستهبۀصورت تصادفی انتخاب شدند. نمونها بهنمونه
100نفـر تـرکمن،   100نفـر تـرك،   100نفر تات، 100نفر شیعه، 400ی و نّنفر س100مرد، 

نفـر سـاکن روسـتا    44هر و سـاکن شـ  هـا  آننفر از 456رد بودند که نفر ک100ُنفر فارس و
و اسـت 14.3برابـر بـا   ن آو انحراف استاندارد33.7برابر با گویانپاسخنی بودند. میانگین س

ـ است20و 30ترتیب برابر با میانه و نماي سنی در این پژوهش به نفـر  56آمـاري  ۀ. از نمون
درصـد  71.8نفر برابر بـا  159باال و اجتماعی ـ اقتصادي درصد متعلق به پایگاه 11.2برابر با 

متعلـق بـه   گویانپاسخاز 17.0نفر برابر با 85متوسط و اجتماعی ـ اقتصادي متعلق به پایگاه 
پایین بودند.اجتماعی ـ اقتصاديپایگاه 

هاي پژوهشیافته.6
و مـذهبی بـه   ،ناسیونالیستی باسـتانی، مـدنی  هايگرایشهاي در این بخش از پژوهش، یافته

متغیرهـاي مسـتقل و   تأثیرو هرابطهاي مربوط به شود. یافتهیی ارائه میگراقومرایش گراههم
ها فراهم شود.یافتهۀاي ارائه شده است که امکان مقایسوابسته به گونه

ناسیونالیسم باستانی1.6
دسـتاوردهاي  ناسیونالیسـتی در ایـران اسـت کـه     هـاي گـرایش ناسیونالیسم باستانی یکی از 

در طلب یک ایرانیت ناب از نوع ساسـانی آن  وکردمیقبل از اسالم را تمجید ایرانِفرهنگی 
به ماندگاري قوم ایرانی و فرهنـگ آن در دوران اسـالمی بـه غنـاي ایـن      ،دیگرسويبود و از

اي هرابطـ آیـا  برآنیم بـدانیم  ،هاي پژوهشفرضیهۀ). برپای1376(آشوريفرهنگ تکیه داشت
اي پـژوهش وجـود دارد و درصـورت    ی ناسیونالیسم و متغیرهـاي زمینـه  میان گرایش باستان

،6.34است؟ میانگین گرایش باستانی براي قـوم تـات   چگونه هرابطشدت این ه،رابطوجود 
و بـراي کردهـا  ،6.30برابر بـا  براي قوم فارس ، 6.09براي قوم ترکمن ،6.31براي قوم ترك
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و زیـاد گرایـی  تات با اختالف بسیار جزئـی باسـتان  گفت قوم توانمیاست که 6.30برابر با 
تحلیـل واریـانس نشـان    آزمونِۀگرایی را داشته است. نتیجترین میزان باستانقوم ترکمن کم

میـانگین  ).df: 4, f: 1.374, sig: .525(سـت ینکه اختالف میانگین بـین اقـوام معنـادار    دهدمی
یانیم،6.458بابرابرنییپاگاهیپايبرابیترتبهپژوهشقومی موردهايگروهگرایش باستانی 

انیگوپاسخنیاگر بدهدیمآزمون نشان نیاجیاست. نتا6.250و باال برابر با ،6.231برابر با 
،اختالف وجـود دارد یباستانسمیونالیبه ناسشیدر گراياقتصادـیاجتماعگاهیبرحسب پا

اگرچـه  کـه دهـد مـی دیگر نشان ۀیافت).f: .278, df: 2, sig: .757(ستیاختالف معنادار ننیا
ایـن  امـا ،اختالف میانگین گرایش باستانی برحسب مذهب (شـیعه و سـنی) معنـادار اسـت    

  نـدارد ت چنـدانی  اخـتالف قـو)sig: .015, df: 498, t: 2.292(  .میـانگین  چنـین هـم اسـت
، بـراي نسـل سـوم    6.139) برابـر بـا   سـال 26- 18ناسیونالیسم باستانی براي نسل چهارم (

و بـراي نسـل   ،6.501) برابر بـا  سال64- 47براي نسل دوم (،6.265) برابر باسال46- 27(
ین میـزان  تـر بیشگفت گروه نسل چهارم توانمیکه است 6.764سال به باال) برابر با 65اول (

ۀ. نتیجـ انـد اشـته دترین میزان ناسیونالیسـم باسـتانی را   ناسیونالیسم باستانی و گروه نسل اول کم
معنـادار نسـلی  هـاي گروهبین که این اختالف میانگینْدهدمیآزمون تحلیل واریانس نیز نشان 

هـاي ایـن   یافتهنینچهم. نداردیاختالف شدت چنداننیاما ا)df: 3, f: 4.848, sig : .002(است
سـم باسـتانی   گویـان و گـرایش بـه ناسیونالی   بین سطح تحصیالت پاسـخ دهدمیپژوهش نشان 
اسـت. جـدول زیـر    کـم  امـا شـدت اثـر    ،)sig: .009, df:7, f: 2.733(وجـود دارد رابطۀ معنادار 

.دهدمیمطالعه را نشان اثر ناسیونالیسم باستانی با متغیرهاي موردةمعناداري و انداز

ناسیونالیسم باستانی و متغیرهاي موردمطالعهرابطۀ. 2جدول 
ناسیونالیسم 

ةاندازاريمعنادباستانی
هرابطشرح اثر

به ناسیونالیسم باستانی از خود نشان واکنش مشابهیاقوام تقریباًۀهم-- -- قومیت
.اندداده

اند.هها داشتمذهبیسنْازي تربیشگرایی ها باستانمذهبشیعهاندك√مذهب
اجتماعی پایگاه 

گذاري بر ناسیونالیسم باستانی نیست.ثیرتأمتغیر اجتماعی ـ اقتصاديپایگاه -- -- ـ اقتصادي

سال و 26- 18گرایی را گروه نسلی چهارم یعنی افراد ترین میزان باستانکماندك√فاصلۀ نسلی
.اندداشتهسال به باال) 66گرایی را گروه نسلی اول (ین میزان باستانتربیش

گرایی را ترین میزان باستانو کمسوادها گرایی را بیین میزان باستانتربیشاندك√تحصیالت
.اندداشتهها دیپلمگروه تحصیلی دکتري و فوق
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گویـان پاسـخ و تحصـیالت  اقتصادياجتماعی ـ قومیت و پایگاه دهدمینشان 2جدول 
به ناسیونالیسم باستانی نبـوده اسـت. ناسیونالیسـم باسـتانی     ها آنگذاري بر گرایش تأثیرمتغیر 

،هـا بـوده اسـت   نسـل ۀثر از مـذهب و فاصـل  أمطالعه فقـط متـ  ی موردقومهايگروهدرمیان 
تـرین  سوادها هم بیشگرایی داشته و بیي به باستانتربیشها گرایش مذهبشیعهکه يطوربه

اند.گرایی را داشتهنمیزان باستا

ناسیونالیسم مدنی2.6
دنی اسـت کـه هـدفش    مـ ناسیونالیسـمِ ناسیونالیسـتی در ایـرانْ  هـاي گـرایش یکی دیگر از 

بـا تکیـه بـر    ،آنـان ةهـاي ویـژ  نظـر از وابسـتگی  اعضـاي جامعـه، صـرف   ۀمتحدساختن کلی
هـاي  فرضـیه ۀ). برپای475- 473: 1384و نهادهاي مشترك است (الکوف ،، نمادهاهايروفادا

اي پـژوهش  اي میـان ناسیونالیسـم مـدنی و متغیرهـاي زمینـه     هرابطآیا برآنیم بدانیم ،پژوهش
چگونه است؟ میانگین گرایش مـدنی  هرابط، شدت این هرابطدارد و درصورت وجود وجود 

فـارس  قـوم  بـراي  ، 6.404، براي قوم ترکمن 6.455براي قوم ترك ، 6.482براي قوم تات 
ین تـر بـیش گفت قـوم تـات   توانمیاست که 6.464و براي کردها برابر با ،6.400برابر با 

ۀترین میزان ناسیونالیسـم مـدنی را داشـته اسـت. نتیجـ     ناسیونالیسم مدنی و قوم فارس کم
کـه اخـتالف میـانگین بـین اقـوام معنـادار       دهـد میطرفه نشان آزمون تحلیل واریانس یک

ـ م).f: .222 , df: 4, sig: .926(نیسـت  مـوردپژوهش  گویـان پاسـخ گـرایش مـدنی   نیانگی
است. 6.491و باال برابر با ،6.425ا ، میانی برابر ب6.477ترتیب براي پایگاه پایین برابر با به

اجتماعی ـ اقتصادي پایگاه برحسب گویانپاسخاگرچه بین دهدمینتایج این آزمون نشان 
:f(سـت ینمعنـادار اخـتالف نیااما،داردوجوداختالفیمدندر گرایش به ناسیونالیسم 

.275, df: 2, sig: .757.(ـ دهدیمنشان گریدۀافتی بـه  شیو گـرا یو سـن هعیمـذهب شـ  نیب
,sig: .600(وجـود نـدارد  يدارامعنـ رابطـۀ یمـدن سـم یونالیناس df: 498, t: .625.( چنـین هـم

، براي نسـل سـوم   6.330برابر با ) سال26- 18(میانگین ناسیونالیسم مدنی براي نسل چهارم 
اي نسـل  و بـر ،6.563) برابر بـا  سال64- 47، براي نسل دوم (6.487) برابر با سال46- 27(

ین میـزان  تـر بیشگفت گروه نسل اول توانمیکه است6.657سال به باال) برابر با 65اول (
ۀ. نتیجـ انـد داشـته ترین میزان ناسیونالیسم مدنی را ناسیونالیسم مدنی و گروه نسل چهارم کم

نسـلی  هـاي گـروه که ایـن اخـتالف میـانگین بـین     دهدمیآزمون تحلیل واریانس نیز نشان 
,f: 2.490(ستیندارمعنا df: 3, sig: .060.(بـین  دهدمیاین پژوهش نشان هاي یافتهنیچنهم
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:f(وجـود نـدارد  رابطۀ معنادارو گرایش به ناسیونالیسم مدنی گویانپاسخسطح تحصیالت 

1.179, df: 7, sig: .359.(اثر ناسیونالیسـم مـدنی بـا متغیرهـاي     ةو اندازيمعنادارزیر جدول
.دهدمیطالعه را نشان موردم

ناسیونالیسم مدنی با متغیرهاي موردپژوهشرابطۀ. 3جدول 
ناسیونالیسم 

ةاندازمعناداريمدنی
هرابطشرح اثر

.بوده استمشابهی ناسیونالیسم مدنی بهاقوام ۀهمواکنش - - قومیت
گذاري بر ناسیونالیسم مدنی نیست.تأثیرمذهب متغیر - - مذهب

ماعی اجتپایگاه 
هاي اجتماعی به ناسیونالیسم مدنی مشابه بوده است.پایگاهۀواکنش هم- - ـ اقتصادي

گذاري بر ناسیونالیسم مدنی نیست.تأثیرمتغیرِفاصلۀ نسلی- - فاصلۀ نسلی

به ناسیونالیسم مدنی از تحصیلی مختلف واکنش مشابهیهايگروه- - تحصیالت
.انددادهخود نشان 

قـومی  هـاي گروهاین است که ناسیونالیسم مدنی درمیان ةدهندنشان3جات جدول مندر
و فراتحصــیلی اســت. ،فرانســلی،فراقــومیتی، فرامــذهبی، فراطبقــاتیايهموردمطالعــه پدیــد

فـارغ از هـر نـوع قـوم و     ،گویـان پاسختوان گفت ناسیونالیسم مذهبی اولین اولویت اکثر می
میزان تحصیالتشان بوده است.مذهب و پایگاه و نسل و حتی

ناسیونالیسم مذهبی3.6
ناسیونالیسم مذهبی است که مبنـاي تشـکیل   ناسیونالیستی در ایرانْهايگرایشیکی دیگر از 

آیا برآنیم بدانیم ،هاي پژوهشفرضیهۀپایداند. برخاص مییملت را باور و وابستگی به مذهب
درصـورت  و اي پـژوهش وجـود دارد؟   غیرهاي زمینـه اي میان ناسیونالیسم مذهبی و متهرابط

، 5.377چگونه است؟ میانگین گرایش مذهبی براي قوم تـات  هرابطشدت این ه،رابطوجود 
و بـراي  ،5.501فـارس برابـر بـا    براي قـوم  ، 5.561، براي قوم ترکمن 5.588براي قوم ترك 
اسیونالیسم مـذهبی و قـوم   ین نتربیشگفت قوم ترك توانمیاست که 5.133کردها برابر با 

طرفـه  آزمون تحلیل واریانس یکۀترین میزان ناسیونالیسم مذهبی را داشته است. نتیجکرد کم
).f: 1.814, df: 4, sig: .125(دهد کـه اخـتالف میـانگین بـین اقـوام معنـادار نیسـت       ینشان م

، 5.957ین برابـر بـا   ترتیب براي پایگاه پایموردپژوهش بهگویانپاسخمیانگین گرایش مذهبی 
بـین  دهـد مـی اسـت. نتـایج ایـن آزمـون نشـان      5.055و باال برابر بـا  ،5.256میانی برابر با 
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در گرایش به ناسیونالیسم مـذهبی اخـتالف   اقتصادياجتماعی ـ برحسب پایگاه گویانپاسخ
,f: 6.938(معنادار وجود دارد df: 2, sig: .001،(دیگـر  ۀ. یافتستاکماما میزان این اثر در حد

داري امعنـ رابطـۀ ی و گـرایش بـه ناسیونالیسـم مـذهبی     بین مذهب شیعه و سنّدهدمینشان 
:t(وجود ندارد -1.366, df: 498, sig: .466.(میانگین ناسیونالیسم مذهبی بـراي نسـل   چنینهم

راي ، بـ 5.470) برابـر بـا   سـال 46- 27، براي نسل سوم (4.994) سال برابر با 26- 18چهارم (
6.404سال به بـاال) برابـر بـا    65و براي نسل اول (،5.756) برابر با سال64- 47نسل دوم (

ین میـزان ناسیونالیسـم مـذهبی و گـروه نسـل      تربیشگفت گروه نسل اول توانمیکه است
آزمون تحلیل واریانس نیز نشـان  ۀ. نتیجاندداشتهترین میزان ناسیونالیسم مذهبی را چهارم کم

)f: 6.763, df: 3, sig: .000(نسلی معنادار استهايگروهکه این اختالف میانگین بین ددهمی
گویـان و  خبـین سـطح تحصـیالت پاسـ    رابطۀدهدمیهاي این پژوهش نشان یافتهچنینهم

:f(گرایش به ناسیونالیسم مذهبی معنادار است 4.189, df: 7, sig: .000،(  اما آزمون مجذور اتـا
اثـر  ةکه میـزان ایـن اثـر انـدك اسـت. جـدول زیـر معنـاداري و انـداز         دهدمیشان .) ن05(

.دهدمیناسیونالیسم مذهبی با متغیرهاي موردمطالعه را نشان 

ناسیونالیسم مذهبی با متغیرهاي موردپژوهشرابطۀ. 4جدول 
ناسیونالیسم 

هرابطشرح اثرةاندازمعناداريمذهبی

ذاري بر ناسیونالیسم مذهبی نیست.گیرتأثمتغیرِقومیت- - قومیت

به گرایش مذهبی واکنش مشابهیسنیدو گروه شیعه و هر- - مذهب
.انددادهناسیونالیسم از خود نشان 

اجتماعی ـ پایگاه 
اندك√اقتصادي

ین تربیشپایین اقتصاديِاجتماعی ـمتعلق به پایگاه گویانپاسخ
متعلق به پایگاه گویانپاسخمیزان گرایش مذهبی را داشته و

اند.هتترین میزان گرایش مذهبی را داشباال کماجتماعی ـ اقتصادي

اندك√فاصلۀ نسلی
سال به 66(ین میزان گرایش مذهبی را گروه نسلی اولتربیش

ترین میزان گرایش مذهبی را گروه نسلی چهارم باال) و کم
.اندداشته) سال 25- 18(

دكان√تحصیالت
ها آنین میزان گرایش مذهبی را داشته و پس از تربیشسوادها بی

ها، ها، لیسانسها و دیپلمسیکل،هاها، دکتريابتداییترتیببه
ها دارند.دیپلملیسانس و فوقفوق

دو متغیــر قومیــت و مــذهب متغیــر ،مالحظــه اســتقابــل4کــه در جــدول طــورهمــان
امــا ،قــومی موردمطالعــه نبودنــدهــايگــروهبی درمیــان گــذاري بــر ناسیونالیســم مــذهتأثیر

و سـطح  فاصـلۀ نسـلی  و اجتمـاعی ـ اقتصـادي   از سه متغیر پایگاه متأثرناسیونالیسم مذهبی 
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خطی بین نسـل و گـرایش بـه    ايهرابط،کنیدکه مشاهده میطورهمانتحصیالت بوده است. 
ـ یعنی هرچـه جمعیـت جـوان   ،ناسیونالیسم مذهبی وجود دارد بـه  آنگـرایش  ،شـود ر مـی ت
اجتمـاعی ـ   قـدر فـرد از پایگـاه    هطـور هرچـ  و همینکندمیناسیونالیسم مذهبی کاهش پیدا 

یابـد.  گرایشـش بـه ناسیونالیسـم مـذهبی کـاهش مـی      ،بـاالتري برخـوردار باشـد   اقتصادي
سـوادها  کـه بـی  يطـور به،گذاري بر ناسیونالیسم مذهبی بوده استتأثیرتحصیالت هم متغیر 

.اندداشتهین گرایش مذهبی را تریشب
ناسیونالیسـم مـدنی کـه    جـز  بـه گفت توانمیآمده دستهبه اطالعات بباتوجه،درنهایت

مطالعه بوده اسـت و فـارغ از هـر نـوع     قومی موردهايگروهناسیونالیسم رایج و عام در بین 
بـوده  گویـان اسـخ پۀاول همهاياولویتازاي، قومیت و مذهب و سن و تحصیالت و طبقه

، فاصـلۀ نسـلی  است، بین دو گرایش مذهبی و باستانی ناسیونالیسم و متغیرهاي تحصـیالت،  
سـمت  قـدر کـه بـه   هبـه ایـن معنـا کـه هرچـ     ،وجـود دارد هرابطاجتماعی ـ اقتصادي پایگاه 
گرایش به بعد باستانی و مذهبی ناسیونالیسم کاهش پیـدا  ،رویمشدن جمعیت پیش میجوان

پـایینی هسـتند   اجتمـاعی ـ اقتصـادي   ی که متعلق بـه پایگـاه   گویانپاسخطور همینوکندمی
تـوان مـی انـد و درنهایـت هـم    ي به بعد باستانی و مذهبی ناسیونالیسم داشـته تربیشگرایش 

عـد باسـتانی و مـذهبی    بـه ب گویـان پاسـخ گـذار بـر گـرایش    تأثیرگفت یکـی از متغیرهـاي   
سـواد گـرایش   بـدین معنـا کـه افـراد بـی     ،هاسـت آنناسیونالیسم سطح سواد و تحصـیالت 

سـطح  افـزایش مـرور و بـا   عد از ناسیونالیسم از خود نشان دادنـد و بـه  ي به این دو بتربیش
متغیـر  کـه قومیـت  آخر ایـن ۀگرایش به این ابعاد ناسیونالیسم کاهش داشته است. نکت،سواد
و مـذهبی)  ،ناسیونالیسم (باسـتانی، مـدنی  ۀگانکدام از ابعاد سهگذاري بر گرایش به هیچتأثیر

نبوده است.

ییگراقوم4.6
عـد فرهنگـی،   کلی آن از سـه ب ةیی است که نمرگراقوممتغیر مستقل در این پژوهش متغیر 

آیـا  خـواهیم ببینـیم   مـی ،دست آمده است. در این بخش از پژوهشو اقتصادي به،سیاسی
درصـورت وجـود   و اي وجـود دارد؟  هرابطـ ش اي پـژوه یی و متغیرهاي زمینهگراقومبین 
، بـراي قـوم   4.180یی براي قوم تاتگراقومچگونه است؟ میانگین هرابطشدت این ه،رابط

و براي کردها برابـر  ،4.022فارس برابر با براي قوم ، 5.145، براي قوم ترکمن 4.428ترك 
یـی و قـوم فـارس    گراقـوم ین میـزان  تـر بیشتوان گفت قوم ترکمن است که می4.437با 
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طرفـه نشـان   آزمـون تحلیـل واریـانس یـک    ۀیی را داشته است. نتیجگراقوممیزان ترینکم
ـ م).f: 7.759, df: 4, sig: .000(که اختالف میانگین بین اقوام معنـادار اسـت  دهدمی نیانگی
باال و،4.433، میانی 4.798براي پایگاه پایین ترتیب بهپژوهشموردانیگوپاسخییگراقوم

متعلـق بـه پایگـاه پـایین داشـته و      گویـان پاسخیی را گراقومین میزان تربیشاست. 3.964
. نتـایج آزمـون تحلیـل    اندداشتهمتعلق به پایگاه باال گویانپاسخیی را گراقومترین میزان کم

در گرایش بـه  اجتماعی ـ اقتصادي برحسب پایگاه گویانپاسخبین دهدمیواریانس نشان 
کـه ایـن   با وجود ایناما)،f: 4.774, df: 2, sig: .009(یی اختالف معنادار وجود داردگراقوم

بـین مـذهب   دهـد مـی دیگر نشان ۀ. یافتنداردمیزان اثر قوت چندانی ،استمعنادار رابطه
). t: 5.077, df: 498, sig: .081(داري وجـود نـدارد  امعنـ رابطـۀ یـی  گراقـوم شیعه و سنی و 

، بـراي نسـل   4.372سال) برابـر بـا  26- 18یی براي نسل چهارم (گراقومانگین میچنینهم
و بـراي  ،4.548) برابر با سال64- 47، براي نسل دوم (4.420سال) برابر با 46- 27سوم (

ترین گفت گروه نسل اول بیشتوانمیکه است5.139سال به باال) برابر با 65نسل اول (
آزمـون  ۀ. نتیجـ انـد داشـته یی را گراقومترین میزان چهارم کمیی و گروه نسلگراقوممیزان 

نسـلی معنـادار   هـاي گـروه که این اختالف میانگین بـین  دهدمیتحلیل واریانس نیز نشان 
بـین  رابطۀدهدمیهاي این پژوهش نشان یافتهچنینهم). f: 1.328, df: 3, sig: .264(نیست

:sig: .001, df: 7, f(یـی معنـادار اسـت   گراومقـ و گرایش به گویانپاسخسطح تحصیالت 

که میزان این اثر انـدك اسـت. جـدول    دهدمی.) نشان 049اما نسبت مجذور اتا (). 3.687
.دهدمیرا نشان موردمطالعه یی با متغیرهاي گراقوماثر ةزیر معناداري و انداز

موردپژوهشیی با متغیرهاي گراقومرابطۀ. 5جدول 
هرابطشرح اثرةاندازيدارمعناییگراقوم

ین میزان تربیشیی و قوم ترکمن گراقومترین میزان قوم تات کماندك√قومیت
.اندداشتهیی را گراقوم

.اندداشتهیی مشابهی گراقوممذهبسنیو مذهبدو گروه شیعه- - مذهب

پایگاه
اندك√اجتماعی ـ اقتصادي

اجتماعی متعلق به پایگاه گویانپاسخیی را گراقومین میزان تربیش
متعلق گویانپاسخیی را گراقومترین میزان پایین و کمـ اقتصادي

.اندداشتهبه پایگاه اجتماعی اقتصادي باال 
یی نیست.گراقومگذاري بر تأثیرمتغیرِفاصلۀ نسلییر غمت- - فاصلۀ نسلی

گروه تحصیلی دکتري و ییگراقومین میزان تربیشسوادها بیاندك√تحصیالت
یی را داشتند.گراقومترین میزان کم
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قومی موردمطالعه هايگروهیی درمیان گراقوممیزان کهدهدنشان می5مندرجات جدول 
،گویان بوده اسـت اقتصادي و تحصیالت پاسخـ از متغیرهاي قومیت و پایگاه اجتماعیمتأثر

طـور افـرادي کـه پایگـاه     اند و همینیی را داشتهگراومقترین میزان ها بیشکه ترکمنيطوربه
اما ،اندباالیی داشتهۀیانگراقومسواد بودند نیز گرایش و بیداشتند پایینی اجتماعی ـ اقتصادي  

یی نبودند.گراقومگذاري بر تأثیرو مذهب متغیرهاي فاصلۀ نسلیدو متغیرِ

ییگراقومو ناسیونالیستیۀگانسههايگرایش. 7
ناسیونالیسـم ۀگانـ سـه هـاي گـرایش یـی و  گراقومفرض بر این بود که بین ،در این پژوهش

وجـود دارد. بـدین   رابطـه  موردمطالعـه  قـومی  هـاي گروهو مدنی) درمیان ،(باستانی، مذهبی
ایم.پیرسون بهره بردهبستگیهممنظور از آزمون 

ییگراقومناسیونالیسم باستانی و 1.7
,p< .01(دهدپیرسون نشان میبستگیمهآزمون ۀنتیج r= .23, n=500(مثبـت و پـایینی   رابطۀ

قـومی مـوردپژوهش وجـود دارد.    هـاي گـروه یی و ناسیونالیسم باستانی درمیان گراقوممیان 
یـی بـاالیی دارنـد گـرایش     گراقـوم قـومی کـه   هايگروه،سوشود گفت ازیکمی،عبارتیبه

تري به بعـد  کسانی که گرایش بیش،دیگریونالیسم دارند. ازسويعد باستانی ناسري به بتبیش
کـه بـدانیم دو متغیـر    یی باالیی هـم دارنـد. امـا بـراي ایـن     گراقومباستانی ناسیونالیسم دارند 

و درصـد  کنـیم مـی موردآزمون چه میزان اشتراك واریانس دارند ضریب تعیـین را محاسـبه  
واریانس مشـترك برابـر اسـت بـا مربـع میـزان       آوریم. سهمدست میهواریانس مشترك را ب

یعنـی  ؛شـود درصد مـی 6برابر با تقریباًجااینکه در 100بین دو متغیر ضرب در بستگیهم
هـا لزومـاً  گراقـوم بدین معنـا کـه   ،پوشانی چندانی میان دو متغیر موردآزمون نیستکه هماین

ستند.نیگراقومگراها لزوماًگرا نیستند و باستانباستان

ییگراقومناسیونالیسم مدنی و 2.7
مثبت و ضعیفی رابطۀ)p< .01, r= .13, n=500(دهدمیپیرسون نشان بستگیهمآزمون ۀنتیج

یـی  گراقـوم کسانی که ،طرفیکیعنی از؛عد مدنی ناسیونالیسم وجود داردیی و بگراقوممیان 
کسـانی کـه   ،دیگرطرفالیسم دارند و ازي هم به بعد مدنی ناسیونتربیشباالیی دارند گرایش 
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به سـهم  توجهیی باالتري هم دارند. باگراقومي دارند تربیشبه بعد مدنی ناسیونالیسم گرایش 
موردآزمون نیست.متغیرچندانی میان دو پوشانیهمدرصدي، واریانس مشترك 2تقریباً 

ییگراقومناسیونالیسم مذهبی و 3.7
,p< .01(دهدپیرسون نشان میبستگیهمآزمون ۀنتیج r= .24, n=500(مثبـت و پـایینی   رابطۀ

ی،تـوان گفـت ازطرفـ   یعنـی مـی  ؛یـی و بعـد مـذهبی ناسیونالیسـم وجـود دارد     گراقوممیان 
یی باالیی دارند گرایششان به بعد مذهبی ناسیونالیسم نیز باالسـت  گراقومقومی که هايگروه
به بعد مـذهبی ناسیونالیسـم گـرایش    تربیشی که هایروهگتوان گفت نیز می،دیگرطرفو از

پوشـانی هم،درصدي واریانس مشترك6.1به سهم توجهیی باالتري نیز دارند. باگراقومدارند 
آزمون نیست.  دچندانی میان دو متغیر مور

و ،، تحصـیالت فاصـلۀ نسـلی  هاي این پژوهش با متغیرهایی مانند مذهب، در باال فرضیه
ناسیونالیسـم  ۀگانـ سـه هـاي گرایشیعنی ،متغیر وابستهباارتباطدراقتصادياجتماعی پایگاه 

از ،و نتـایج آن گـزارش شـد. بنـابراین    موردآزمون قـرار گرفـت  یی گراقومایرانی، قومیت و 
م آزمـون تحلیـل   جـا انتـر بـا   شـود. پـیش  خودداري مـی جااینها در تکرار نتایج این فرضیه

هـاي گـروه تعقیبی و تکمیلی دیگر درپـی دریافـت اخـتالف معنـادار     هايواریانس و آزمون
ـ ۀتوان نتایج مربوط به هر نمونقومی موردپژوهش بودیم. اکنون می کـل را در  ۀقومی و نمون

گرایش براساس میانگین تنظیم شده است و شدت گـرایش  ۀد. رتبکرقالب جدول زیر تنظیم 
ترتیـب از  آمده برحسب مقیاس صفر تا هفـت بـه  دستبهبندي میانگین نمرات مقولهبراساس

و ،= بـاال 5.5تـا  4.51= متوسـط،  4.05تـا  3.01= پـایین،  3تـا  1.51= بسیار پایین، 1.5تا 0
بسیار باال گزارش شده است.7.00تا 5.51

ییگراقومو ،ناسیونالیسم، قومیتۀگانسههايگرایش. 6جدول 
کلکردفارسترکمنتركتاتقومیتگرایش

دومسومچهارمپنجمدوماولرتبهباستانی
باالبسیارباالبسیارباالبسیارباالبسیارباالبسیارباالبسیارشدت

اولدومپنجمچهارمسوماولرتبهمدنی
باال بسیارباال بسیارباالبسیارباالبسیارباالبسیارباالبسیارشدت

سومچهارمپنجمدومولاسومرتبهمذهبی
باالباالباالباالباال بسیارباالشدت

چهارمدومپنجماولسومچهارمرتبهییگراقوم
پایینپایینپایینمتوسطپایینپایینشدت
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موردپژوهش:ۀدهد که در نموننشان می6نتایج مندرج در جدول 
یـی درمیـان   گراقـوم و ،اسـتانی، مـذهبی  مـدنی، ب هـاي گـرایش ترتیـب به،نمونهکلدر 

قومی ساکن در شهر بجنورد اولویت دارند. گرایش مدنی اگرچه براساس میـانگین  هايگروه
بـه ایـن بعـد از    گانه) گرایش باالییقومی موردپژوهش (پنجهايگروه،بندي شده استرتبه
ن گفت که گـرایش مـدنی اولویـت    توامی،عبارتی. بهانددادهمدنی از خود نشان یونالیسمناس

هـاي گروهۀبوده است. گرایش باستانی نیز درمیان همموردپژوهشقومی هايگروهاول تمام 
میـانگین نسـبت بـه    بندي رتبهبراساساما ،قومی از شدت بسیار باالیی برخوردار بوده است

کمن بسـیار بـاال و   دوم قرار دارد. گرایش مذهبی درمیـان قـوم تـر   ۀناسیونالیسم مدنی در رتب
ها در حد متوسـط و درمیـان   یی درمیان ترکمنگراقومدرمیان چهار قوم دیگر باال بوده است. 

یـی  گراقـوم گفت درکل گـرایش بـه   توانمیو از طرفی ،اقوام در حد پایین بوده استدیگر 
ۀگانـ سـه هـاي گـرایش پـایین بـوده اسـت و بعـد از     موردمطالعـه  قـومی  هـاي گروهدرمیان 

چهارم قرار دارد.ۀسیونالیسم در رتبنا

موردپژوهشگویان یی پاسخگراقومناسیونالیستی و ۀگانسههايگرایش. 1نمودار 
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تفکیـک  یـی هرکـدام از اقـوام بـه    گراقومناسیونالیستی و ۀگانسههايگرایش1در نمودار 
یار انـدکی از هـم   بسـ ۀبا فاصلم ااقوۀدهد که همارائه شده است. مندرجات جدول نشان می

ین میـزان  تـر بـیش گروه قـومی تـات   چنینهم.اندگرایش باالیی به ناسیونالیسم مدنی داشته
و تـرکمن قـرار   ،اقوام ترك، کرد، فـارس ،ترتیببه،ناسیونالیسم باستانی را داشته و بعد از آن

اقـوام  ،تیـب تربـه ،آنین گرایش مذهبی را گروه قومی ترك داشته است و بعدازتربیشدارند. 
،مشـاهده اسـت  نیز قابـل 1طورکه در نمودار و کردها قرار دارند. همان،ترکمن، فارس، تات

یی نسبت به سه بعد ناسیونالیسم پـایین بـوده اسـت و در اولویـت چهـارم      گراقومگرایش به 
،یـی نیـز اخـتالف وجـود دارد    گراقـوم بـه  شیراگدر ،قومیهايگروهاما درمیان ،قرار دارد

اقـوام  ،ترتیببهنیز ها آناند و بعد از یی را داشتهگراقومین میزان تربیشها که ترکمنيطوربه
و فارس قرار دارند.،کرد، ترك، تات

تفکیـک  قـومی بـه  هـاي گروهیی گراقومناسیونالیستی و ۀگانسههايگرایشبندي اولویت
قومیت:

ناسیونالیسـتی و  هـاي گـرایش در مـوردپژوهش قـومی  هـاي گـروه اکنون ببینیم اولویت 
یی آنـان  گراقومو گویانپاسخناسیونالیستی ۀگانسههايگرایش2یی چیست؟ نمودار گراقوم

.دهدمیرا نشان 

موردپژوهشقومی هايگروهیی گراقومناسیونالیستی و هايگرایش. 2نمودار 
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ترتیـب  بـه موردپژوهشمی قوهايگروه،مشاهده استنیز قابل2که در نمودار طورهمان
کـه در نمـودار   ي دیگرۀنکتیی هستند. گراقومو مذهبی و ،داراي ناسیونالیسم مدنی، باستانی

باالیی اسـت کـه میـان ناسیونالیسـم مـدنی و باسـتانی درمیـان        پوشانیهممشاهده است قابل
وجود دارد.موردمطالعه قومی هايگروه

ماتریس متغیرهاي اصلی پژوهش. 8
.نیمکبین متغیرهاي اصلی این پژوهش را ارائه میبستگیهمماتریس ،پایان این فصلدر

)n= 500(پژوهشبین متغیرهاي اصلی بستگیهمماتریس 
قومیفاصلۀییگراقومبعد مذهبیبعد مدنیبعد باستانیمتغیرها

1.000بعد باستانی
634.1.000بعد مدنی
198.232.1.000بعد مذهبی

238.134.248.1.000ییگراقوم
043.005.007.010. -1.000

دار است.. و دوسویه معنا05ها در سطح بستگیهم

برخـی از روابـط بـین متغیرهـا را     تـوان مـی ،هاي مندرج در جدول باالبستگیهمۀپایبر
هـم جـا ایـن در امـا  ،پرداخته شـد این روابطها نیز به تر در آزمون فرضیهپیشلبتهدریافت. ا

شود.  میها آناي به اشاره

گیريبحث و نتیجه.9
و مـذهبی)،  ،بین گرایش بـه ناسیونالیسـم (باسـتانی، مـدنی    رابطۀهدف این پژوهش بررسی 

و کرد) ساکن شـهر  ،قومی (تات، ترك، ترکمن، فارسهايگروهیی درمیان گراقومقومیت و 
عوامـل  ةی تلفیقـی بـود کـه دربرگیرنـد    هـارچوب چنظري پـژوهش  چهارچوببجنورد بود. 
بهـره بـرده شـد کـه     ،که جدیـد هسـتند  ،انگاري و هم عوامل پارادایم مدرنیسمپارادایم ازلی

هـاي  یافتـه د. شـ ... اسـتخراج  ها از پارادایم نمـادپردازي قـومی و دیـدگاه اسـمیت و    فرضیه
(باسـتانی،  یونالیسـتی ناسهـاي گـرایش پژوهش درخصوص متغیر وابسته، یعنی این توصیفی 
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ترین میـانگین  حاکی از آن است که گرایش باستانی برحسب قومیت، بیش،و مذهبی)،مدنی
تـرین میـانگین مربـوط بـه     ترین قوم ترکمن، برحسـب مـذهب، بـیش   درمیان قوم تات و کم

تـرین میـانگین درمیـان    اقتصـادي بـیش  ـ گویـان شـیعه، برحسـب پایگـاه اجتمـاعی     پاسـخ 
چنـین هـم متوسط بوده اسـت.  ۀترین میانگین نیز مربوط به طبقپایین و کمۀبقگویان طپاسخ

هـا و  تـرین میـانگین را درمیـان نسـل اولـی     هاي چهارگانه بیشگرایش باستانی درمیان نسل
سـوادها  ها داشته است. برحسب سطح تحصـیالت نیـز بـی   ترین میانگین را نسل چهارمیکم

انـد  ترین گرایش را به خود اختصـاص داده کمهايدکترو ترین میانگین گرایش باستانی بیش
،در ارتبـاط بـا گـرایش مـدنی ناسیونالیسـم     اند.گراتر بودهها باستانبه زنو مردها نیز نسبت

اقوام فارغ از هر نوع قومیـت، مـذهب، طبقـه،    ۀهمکه گرایشبا وجود ایننشان داد کهنتایج 
اختالف اندکی بین متغیرهاي موردنظر و ناسیونالیسـم  ،و ... بسیار باال بوده است،تحصیالت

اما این اخـتالف معنـادار نبـوده و ایـن نشـان از فراقـومیتی، فراطبقـاتی،        ،مدنی وجود داشته
دهـد کـه   نتـایج نشـان مـی   چنـین هـم بودن ناسیونالیسم مدنی است. و فرانسلی،فراتحصیلی

اجتمـاعی پـایین،  ـ داراي پایگاه اقتصاديگویانِها، پاسخها، سنیگرایش مذهبی درمیان ترك
گویان متعلق بـه پایگـاه   پاسخها،ها، شیعهو درمیان فارسباالزنانو ،سوادهابیها،نسل اولی
هـاي یافتـه اسـت. پـایین  ها و مـردانْ هلیسانسها، فوقاجتماعی باال، نسل چهارمیـاقتصادي
کـرد  گویـان پاسخاین امر است که ةدهندنشانیی گراقومخصوص متغیر درپژوهشتوصیفی

تـرین میـانگین   کـه قـوم فـارس کـم    درحالی،اندیی باالیی داشتهگراقومها قومدیگر نسبت به 
پایگـاه  گویـان پاسـخ هـا،  ، شـیعه ییـ گراقـوم در ارتباط با چنینهمیی را داشته است. گراقوم

انـد و  یـی بـاالیی داشـته   گراقومدان و مر،هاسوادها، نسل اولیپایین، بیاجتماعی ـ اقتصادي 
هـا،  نسـل چهـارمی  پایگـاه اقتصـادي اجتمـاعی بـاال،    گویانپاسخها، سنیها،فارس،درمقابل

یی پایینی دارند.گراقومهايگرایشو زنان ،هايدکتر
کـه ناسیونالیسـم ایرانـی واحـدي وجـود نـدارد و       دهـد مـی نتایج ایـن پـژوهش نشـان    

قـومی سـاکن   هـاي گروهرسد نظر میمتنوعی است. بههايگرایشاراي ناسیونالیسم ایرانی د
هاي متفاوت و متنوعی از آن دارند و این موضوع هم از بررسـی  در شهر بجنورد نیز برداشت

هاي مختلـف تـاریخی در ایـران حکایـت دارد و هـم از      هاي ناسیونالیسم در دورهدگرگونی
اي که در ایـن آزمـون   طور نتیجهو همینشدهمجاانهرابطهاي تجربی که در این نتایج آزمون

بـر  ) را مبنـی 1390(موجود این تحقیق نتـایج تحقیـق میرزایـی   هاي داده.آمده استدستبه
ــوع  ــوام مختلــف کشــور  هــايگــرایشوجــود تن ــان دانشــجویان از اق ناسیونالیســتی درمی

کند.یمییدأت
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قومی ساکن در شهر بجنـورد درکـل   هايگروهنیبدریرانیاگرایش باستانی ناسیونالیسم 
از نظـر میـانگین اولویـت دوم    ،درنهایت،است و با اندکی اختالفداشتهشدت بسیار باالیی 

امـا بـین اقـوام مختلـف از جهـت گـرایش و شـدت        ،آماري موردنظر بوده استۀکل جامع
ن ین میـزا تـر بـیش قـوم تـات   ،مـوردپژوهش اختالف وجـود داشـته اسـت. درمیـان اقـوام      
ناسیونالیسـم باسـتانی را   گرایش بهترین میزانناسیونالیسم باستانی را داشته و قوم ترکمن کم

) را ازلحـاظ  1390پژوهش میرزایی (ۀهاي موجود این تحقیق نتیج. دادهانددادهاز خود نشان 
ایـی را  گرین باسـتان تـر بـیش اما در کار میرزایی، ،کندیید میأکلی گرایش باستانی تبندي رتبه

هاي موجود ایـن  گرایی را قوم عرب داشته است. دادهترین باستانقوم لر و فارس داشته و کم
گرایـی محصـول   نویسـد: باسـتان  ) است کـه مـی  1380ییدي بر این سخن بیگدلو (أتحقیق ت

اجتمـاعی و  وعوامل متعدد داخلی و خارجی است کـه در بررسـی آن بایـد ابعـاد سیاسـی     
گرایـی  چراکه هرکدام از این شرایط سرنوشت باسـتان ،را در نظر گرفتفرهنگی و اقتصادي 

یم بگوییم که شـرایط مختلـف اجتمـاعی، اقتصـادي،     توانمی،د متحول کند. بنابراینتوانمیرا 
قومی بر سر گرایش و شـدت  هايگروهو فرهنگی متفاوت منجر به اختالف درمیان ،سیاسی

شود.گرایی میبه باستانها آن
از شـدت  ،درکـل ،موردپژوهشقومی هايگروهیش مدنی ناسیونالیسم ایرانی در بین گرا

هـاي گـرایش آماري نیـز اولویـت اول   ۀبسیار باالیی برخوردار بوده است و درمیان کل جامع
تـرین گـرایش ناسیونالیسـتی    ست که عامااین بدین معن.بوده استموردپژوهشگروه قومی 
اما بین اقوام مختلف از نظر شـدت و گـرایش   ،یش مدنی استگراموردپژوهشدرمیان اقوام 

تـرین  هـا کـم  ین میزان ناسیونالیسم مـدنی و فـارس  تربیشها اختالف وجود دارد. تاتها آن
کـدام از  دهنـد هـیچ  هاي پژوهش نشان مییافتهچنینهماند. میزان ناسیونالیسم مدنی را داشته

طـور متغیـر   و همیناجتماعی ـ اقتصادي و پایگاه ،اي ازجمله قومیت، مذهبمتغیرهاي زمینه
کـه  دهـد مـی ایـن نشـان   .معنـاداري ندارنـد  رابطۀقومی با گرایش مدنی ۀیی و فاصلگراقوم

درمیـان  ...و،گرایش بـه ناسیونالیسـم مـدنی جـداي از اختالفـات قـومی، مـدنی، مـذهبی        
تـرین گـرایش   عـام گفـت تـوان مـی قومی، از شدت باالیی برخـوردار اسـت کـه    هايگروه

قومی ساکن در شهر بجنورد گرایش مدنی اسـت. ایـن یافتـه    هايگروهناسیونالیستی درمیان 
تفکیـک نیـز   قومی هرکـدام بـه  هايوهرگبلکه در بین ،آمدهدستبهۀدر بین کل نمونفقطنه

) را نیـز  1390هـاي ایـن پـژوهش نتـایج تحقیـق میرزایـی (      کنـد. برخـی از یافتـه   صدق می
کند.یمدتأیی
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کـه در کـل   با اینموردپژوهشقومی هايگروهگرایش مذهبی ناسیونالیسم ایرانی درمیان 
قـومی بـه نسـبت    هـاي گروهدرمیان این ،آماري از شدت باالیی برخوردار بوده استۀجامع

هـاي گـروه تري قرار داشته و اولویـت سـوم   هاي پایینناسیونالیسم مدنی و باستانی در مرتبه
گرایش و شدت بـه ایـن   لحاظبهقومی هايگروهباز هم بین ،با وجود این،بوده استقومی

ین میزان ناسیونالیسم مذهبی را داشـته  تربیشها ناسیونالیسم اختالف وجود داشته است. ترك
هـاي موجـود ایـن    انـد کـه داده  ترین گرایش را به ناسیونالیسم مـذهبی داشـته  ها کمو فارس

کند.میتأیید) را 1390(ج پژوهش میرزاییتحقیق برخی نتای
داشـته آماري شدت پایینی ۀدر کل جامعموردپژوهشقومی هايگروهیی درمیان گراقوم

نیـز در  جاایناما در ،اندیی داشتهگراقومقومی تمایل پایینی به هايگروهکه ابدین معن،است
کـه  ها با ایند داشته است. ترکمناختالف وجو،شدت و گرایشلحاظبهدرون اقوام مختلف 

یـی  گراقـوم هـا  متوسط بوده اسـت و فـارس  ها آنیی گراقومشدت ،یی باالیی داشتندگراقوم
هاي موجود در این تحقیق نتایج کـار یوسـفی و   پایین و شدت پایینی هم داشته است که داده

کنـد.  رد مـی وام ایرانی رااقۀمداري درمیان همباالي قومبر وجود میزانماسوله مبنیرغرپواص
هـا  ترین میزان را عـرب ها و کممداري را بلوچین میزان قومتربیشکند که یوسفی گزارش می

تـرین  هـا و کـم  یـی را تـرکمن  گراقـوم ین میزان تربیش،که در این پژوهشدرحالی،اندداشته
قیـق نتـایج پـژوهش    هاي موجود ایـن تح طور دادهداشتند. همینها فارسیی را گراقوممیزان 

تأییـد یـی  گراقـوم بـودن  قـومی هـاي گـروه بودن و اولویت چهارم میرزایی را از جهت پایین
یـی را  گراقـوم ین میـزان  تربیشدو قوم کرد و بلوچ ،با این تفاوت که در کار میرزایی،کندمی

ی کردهـاي  یـ گراقـوم بـودن  هاي موجد این تحقیق حاکی از پایینکه دادهصورتیدر،اندداشته
تـرین میـزان   کـم ،ولی هم در پژوهش میرزایی و هم در ایـن پـژوهش  ،ساکن بجنورد است

.اندداشتهها یی را فارسگراقوم

امهنکتاب
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خاسـتگاه بـر تأکیـد بـا (دانشـجویان بـین درایرانیناسیونالیسمبهگرایش،)1390(اهللا آیتسیدمیرزایی،
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ــیدآیت ــی، س ــف1395اهللا (میرزای ــ«)، ال ــیۀسیاســی در مشــروطۀناسیونالیســم و مدرنیت ــ»ایران ۀ، مجل
.2، ش 8ة، دوریخیتاریشناسجامعه

، 18ة، دوررانیـ ایشناسـ جامعهۀ، مجل»ناسیونالیسم و قومیت در ایران«)، ب1395اهللا (میرزایی، سیدآیت
.1ش 

ــی در ســد«)، 1390ري (اهللا و طــاهره قــادآیتســیدمیرزایــی،  ــوزدهمةناسیونالیســم ایران مطالعــات،»ن
.39، ش 18ة، دوریشناختجامعه

علی باش، مشهد: مهر دامون.ۀترجم،گراییملیوملت،)1383هابزبام، اریک. جی (
، »مداري و اثر آن بر روابط بین قـومی در ایـران  قوم«)،1388اصغرپور ماسوله (احمدرضا و ، علییوسفی

.1، ش 1ة، دوریعلوم اجتماعنامۀدانش




